
FRIVILLIGE MATTEOPPGAVER FOR STK1000 – KAPITTEL 2

STEFFEN GRØNNEBERG

Sammendrag. Følgende oppgaver er til glede for matteinteresserte STK1000-
studenter som ønsker å gå litt dypere inn i de matematiske aspektene av kurset
enn det pensumet ellers legger opp til. I motsetning til resten av oppgavene vi
ellers gir er ikke oppgavene eksamenspensum, men er helt frivillige og er lagd til
fornøyelse for de interesserte. Oppgavene skal kunne løses av matteinteresserte
studenter som bare har matte fra videregående skole.

1. Matteoppgaver til Kapittel 2

Oppgave 1. Vi skal her vise det matematiske resultatet at
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og der vi har gitt at
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sy

sx
, a = 	y − b	x

fra likningene på side 137 i boken.

i. La oss først introdusere notasjonen

ŷi = a + bxi

for den predikerte verdien av den i'te x-verdien. Vis at

	̂y =
1

n

∑
ŷi = 	y.

ii. Ved hjelp av forrige punkt, vis at∑
(ŷi − 	̂y)2 = b2(n − 1)s2

x.

iii. Ved hjelp av forrige punkts utregning, vis at∑
(ŷi − 	̂y)2∑
(yi − ŷ)2

= r2,

som var det som skulle vises. Hint: Husk at
∑

(yi − ŷ)2 = (n − 1)s2
y.

Oppgave 2. I forrige uke jobbet vi med to talloppsummeringer som begge
prøver å formalisere hva vi intuitivt tenker på som midten av et datasett. Mens
medianen var den observasjonen (eller gjennomsnittet av de to observasjonene) som
har like mange observasjoner til høyre som til venstre for seg, var gjennomsnittet
tilnærmet balansepunktet til et histogram av datasettet, dvs gjennomsnittet er nær
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det punktet der man kunne ha balansert et histogram på �ngeren hvis man kunne
ha løftet det ut av arket. Se �gur 1.25 i boken for en tegning av hva jeg mener.

Vi gjorde et poeng ut av at gjennomsnittet ikke var resistent, men at medianen
var det. Denne egenskapen kommer til å ha overraskede store konsekvenser for resten
av kurset, og det er derfor verdt å invistere litt tid for å skjønne hva som skjer her.
Vi forklarte ikke hvorfor gjennomsnittet ikke var resistent, mens medianen var det,
men ga et eksempel som illustrasjon. Vi skal her vise at dette er tilfellet.

Anta vi har observasjoner

x1, x2, . . . , xn

hvor vi for konkrethet antar at n er et oddetall. Basert på disse observasjonene
beregner vi medianen Mn og gjennomsnittet 	xn. Merk at vi har lagt til et tegn
både på medianen og gjennomsnittet som sier hvor mange observasjoner vi har.
Vanligvis skriver vi bare M for medianen av observasjonene og

	x =
1

n

∑
xi,

men vi skal i oppgaven tenke oss at vi får en observasjon til, som vi kaller xn+1.
For å skille de to gangene vi har n og n + 1 observasjoner bruker vi derfor heller
notasjonen Mn mot Mn+1 og

	xn =
1

n

n∑
i=1

xi

mot

	xn+1 =
1

n + 1

n+1∑
i=1

xi.

Pass på å ikke blande sammen xn+1, som er en observasjon, med 	xn+1 som er
gjennomsnittet av x1, x2, . . . , xn, xn+1.

i. Vi ser først på medianen. La oss si vi har observert

x1 = 2, x2 = 4, x3 = 6, x4 = 8, x5 = 10.

Hva er medianen?
ii. Anta at vi nå har samme observasjoner som forrige punkt, men av vi også har

en sjette observasjon x6 = 1 000 000. Altså er datasettet vårt

x1 = 2, x2 = 4, x3 = 6, x4 = 8, x5 = 10, x6 = 1 000 000.

Hva er nå medianen? Har det noe å si at x6 er akkurat en million, og ikke f.eks
hundre millioner?

iii. La oss generalisere de to forrige punktene. Det vil si, vi skal bruke grun-
nideen i de to forrige punktene til å vise at fenomenet vi observerte gjelder
for en hver samling observasjoner, og er ikke noe veldig spesi�kt for tallene
2, 4, 6, 8, 10, 1 000 000.

Oppskriften for å �nne medianen til datasettet x1, x2, . . . , xn begynner med
at man skal sortere det, se side 42 i boken.

La oss si at dette skrittet er gjort, og man har funnet at den minste ob-
servasjonen er r1, den nest minste er r2 og så videre, opp til den største ob-
servasjonen som vi kaller rn. I eksemplene over var observasjonene allerede i
stigende rekkefølge, så vi trengte ikke å gjøre dette skrittet.
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Vi antok i beskrivelsen over at n er et oddetall. Alle oddetall må1 kunne
skrives på formen n = 2m + 1 for et heltall m. Den observasjonen med like
mange andre observasjoner som er høyere som lavere er derfor rm+1, og vi har
at

Median = Mn = rm+1.

La oss så si at vi legger til en observasjon xn+1 som er enten større eller
mindre enn alle tidligere observasjoner.

Forklar at medianen Mn+1 til det nye utvidete datasettet er
rm + rm+1

2

hvis xn+1 er mindre enn alle tidligere observasjoner, eller
rm+1 + rm+2

2

hvis xn+1 er større enn alle tidligere observasjoner.
Siden dette er helt uavhengig av størrelsen til xn+1 klarer vi ikke å rokke me-

dianen til datasettet veldig mye ved bare en eneste ny observasjon, uansett om
den er ekstremt langt vekk fra alle andre observasjoner. Altså kan vi konkludere
med at medianen resisent.

iv. Vi skal så se på gjennomsnittet. Hvis man stoler på tolkningen av at gjennom-
snittet er tilnærmet lik balansepunktet til histogrammet kan man intuitivt se
hva som går galt.

Et balansepunkt forandres lite hvis man legger på litt vekt nær gjennom-
snittet, men hvis man tenker seg at man putter litt vekt langt ute på kantene
sier fysisk intuisjon oss at dette lett tipper over balansen.

Vi skal ikke gjøre denne forklaringen presis (men man kan vise dette via New-
tons lover) og skal heller bruke enkel algebra for å komme til samme konklusjon
om at en ny observasjon langt vekk fra gjennomsnittet forandrer gjennomsnit-
tet mye.

Som en forberedelse til dette generelle argumentet, svar på spørsmålene i i
punkt (i) og (ii) over, men isteden for medianen, regn ut gjennomsnittet og
kommenter resultatet.

v. La 	xn være gjennomsnittet basert på x1, x2, . . . , xn, mens 	xn+1 er gjennom-
snittet av x1, x2, . . . , xn, xn+1. Altså er

	xn =
1

n

n∑
i=1

xi,

mens

	xn+1 =
1

n + 1

n+1∑
i=1

xi.

Vi er interessert i å sammenlikne forskjellen mellom 	xn og 	xn+1. Forskjell mel-
lom to tall kan uttrykkes ved deres di�eranse. Vi ar altså interessert i hvordan

	xn − 	xn+1

oppfører seg i forhold til hva xn+1 er. Vis at

	xn − 	xn+1 =
1

n + 1
(xn+1 − 	xn) .

1Oddetall er de tallene som ikke er partall. Partall er de�nert som at de deles på to, dvs at de
ikke har noe rest når de deles på to. Disse tallene må derfor kunne skrive som 2p for et heltall p.
Siden man bare kan ha en eller to i rest når man deler et tall på to kan derfor alle oddetall skrives
som 2m + 1, rett og slett fra hva det vil si at man har en i rest.
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Konkluder med at 	xn+1 er lik 	xn bare når xn+1 = 	xn, at 	xn+1 er mindre enn

	xn bare når xn+1 < 	xn og at 	xn+1 er større enn 	xn bare når xn+1 > 	xn.
Hint: Vi har at

	xn+1 =
1

n + 1

n+1∑
i=1

xi =
1

n + 1
(x1 + x2 + · · ·+ xn + xn+1)

=
1

n + 1
(x1 + x2 + · · ·+ xn) +

1

n + 1
xn+1 =

1

n + 1

n∑
i=1

xi +
1

n + 1
xn+1.

vi. La oss så tenke oss at vi kan bestemme selv hva xn+1 skal være. Vi tenker på
dette som en variabel (nå ikke i statistisk forstand, men i matematisk forstand).
La oss derfor i heller kalle xn+1 for x, og la

f(x) =
1

n + 1
x −

1

n + 1
	xn.

Altså for en konkret xn+1-verdi er

	xn − 	xn+1 = f(xn+1),

så hvordan f oppfører seg vil altså svare på hva som skjer med gjennomsnittet
sett at man har en ny observasjon.

La oss så anta at vi jobber med datasettet i oppgave (i). Altså har vi n = 5,
og

x1 = 2, x2 = 4, x3 = 6, x4 = 8, x5 = 10.

Skriv ned funksjonen

f(x) =
1

n + 1
x −

1

n + 1
	xn.

for denne konkrete situasjonen. Dette er en rett linje på formen

f(x) = a + bx.

Tegn en skisse av denne linjen, beregn f(1 000 000) og si hva denne verdien
betyr.

vii. En rett linje som ikke er på formen

f(x) = a,

det vil si ikke er en horisontal linje, vil alltid gå mot uendelig når x → ∞
og minus uendelig når x → −∞. Hvis man har lyst til å forklare dette uten å
bruke uendelighetskonseptet kan man si at man vil alltid kunne �nne x verdier
som gjør at f(x) blir vilkårlig stor eller vilkårlig liten, så lenge b 6= 0 når

f(x) = a + bx.

Hvorfor viser dette at gjennomsnittet aldri er resistent?
viii. La oss nå si at vårt observerte datasett faktisk er som i oppgave (ii), det vil si

x1 = 2, x2 = 4, x3 = 6, x4 = 8, x5 = 10, x6 = 1 000 000.

Medianen forandres altså ikke i det heletatt i forhold til hva slags verdi x6

er, noe gjennomsnittet helt klart gjør (og fra våre tidligere anstrengelser vet vi
dessuten nå hvor mye, uansett hva x6 skulle være). Det at medianen er resistent
presenteres som utelukkende en positiv ting. Men er det ikke rart å si at sentret
til x1, . . . , x6 er medianen uansett hvor stor verdien til x6 skulle være? Kritiser
både medianen og gjennomsnittet som mål på senter med startpunkt i dette.
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ix. Til slutt, la oss se hva som skjer hvis vi prøver å følge samme skritt som gjen-
nomsnittsanalysen over, men nå for medianen. Det vil si, vi studerer hvordan

f(xn+1) = Mn − Mn+1

oppfører seg.
Det har seg nemlig slik at grunnideen vår i analysen av gjennomsnittet over,

det vil si å introdusere f(x), leder til en fruktbar angrepsmåte for å studere
resistensegenskapene til alle mulige talloppsummeringer, og en generalisering
av denne tanken er en sentral teknikk innen fagfeltet robust statistikk. En litt
mer matematisk so�stikert versjon av denne idéen har ledet til �ere bøker (!),
og i faglitteraturen kalles f(x) den empiriske in�uensfunksjonen til tallopp-
summeringen man jobber med.

For å �nne den empiriske in�uensfunksjonen til medianen må vi ta hensyn
til at vi i punkt (iii) bare jobbet med tilfellet hvor den nye observasjonen
xn+1 var utenfor rekkevidden til datasettet (det vil si større enn den største
observasjonen eller mindre enn den minste observasjonen). Ved å også ta hensyn
til de tre resterende tilfellene, forklar at

Mn+1 =


0.5(rm+1 + rm+2), hvis xn+1 > rm+2

0.5(rm + rm+1), hvis xn+1 < rm

xn+1, hvis xn+1 = Mn (husk at Mn = rm+1)
0.5(rm+1 + xn+1), hvis rm+1 ≤ xn+1 ≤ rm+2

0.5(xn+1 + rm+1), hvis rm ≤ xn+1 ≤ rm+1

og konkluder med at den empiriske in�uensfunksjonen til medianen er

f(x) =


0.5(rm+2 − rm+1), hvis x > rm+2

0.5(rm − rm+1), hvis x < rm

0, hvis x = Mn

0.5(x − rm+1), hvis rm+1 ≤ x ≤ rm+2

0.5(x − rm+1), hvis rm ≤ x ≤ rm+1

.

Hvordan ser f(x) ut? Hva er den største og minste verdien f(x) kan ta? Hvor-
for er det en viktig vesensforskjell mellom in�uensfunksjonen til medianen og
in�uensfunksjonen til gjennomsnittet at den ene er begrenset, mens den andre
er ubegrenset?

Oppgave 3. Det er i utgangspunktet ingen innlysende grunn til f(x) = a + bx

faktisk er en rett linje, og dermed bør man rettferdiggjøre at f(x) = a + bx passer
med hva vi intuitivt mener med en rett linje. En enkel rettferdiggjøring er å plotte2

mange funksjoner på formen f(x) = a+bx for forskjellige valg av a og b, for så å se
at det blir en rett linje. Man kan deretter tenke seg til at dette må være generelt.
Dette er noe utilfredsstillende siden man må stole på dette gjetteskrittet, og man
kan ønske seg noe enda mer overbevisende.

Det er verdt å merke seg at man nemlig har to forskjellige språklige nivåer når
man snakker om rette linjer. For det første er en rett linje et matematisk objekt som
er de�nert fullstendig ved hjelp av matte. I denne matematiske verdenen har ikke
ordene �rett linje� noe mer betydning enn dens matematiske de�nisjon (som kan
rett og slett være �alle funksjoner på formen f(x) = a + bx�). I denne verdenen gir

2Å plotte en funksjon f(x) vil si å velge et utvalg av x-verdier, la oss si x1, x2, . . . , xn,
for så å kjøre hver og en xi igjennom f-funksjonen. Man kan så tegne opp punktene
(x1, f(x1)) , (x2, f(x2)) , . . . , (xN, f(xN)) for å få et inntrykk av hvordan sammenhengen mellom
x-verdier og y-verdier er.
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det ikke noen mening å betvile om slike funksjoner er en rett linje, siden de er rett
og slett de�nert til å være det. Det andre språklige nivået er at vi har et inntrykk
av hva en rett linje er i vår fysiske verden. Selv om vi ikke vet om fullstendig rette
linjer kan �nnes i virkeligheten, tenker vi på dem intuitivt og bruker dem som et
intellektuelt verktøy for å komme til viktige og svært praktisk relevante konklusjoner
om virkeligheten. Det vi ønsker er altså at det er samsvar mellom disse to språklige
nivåene til en tilfredsstillende grad.

Man kan tenke på dette samsvaret som at man lager en matematisk formalis-
ering av noe vi har intuisjon om i verden, og denne formaliseringen kalles å lage
en matematisk modell. Matematiske modeller er overalt rundt oss, og å god-
ta koblingen mellom virkeligheten og modellen er så selvfølgelig at man ofte ikke
tenker på det (tenk f.eks på koblingen mellom �ere fysiske objekter og tall). For å
sjekke om den matematiske modellen av en rett linje gitt av f(x) = a+bx samsvar-
er med vår intuisjon om en rett linje må vi bestemme oss for hva slags fellestrekk
mellom modell og virkelighet som må være til stede hvis vi skal bli overbevist om
at det første er en modell av det andre. Det er her verdt å merke seg at statistikk
også lager matematiske modeller, men at disse har en mye mer komplisert kobling
mellom matematisk idealisering og fysisk virkelighet enn hva vi trenger for rette
linjer. Spennende nok bruker man tanker om denne koblingen til å løse prak-

tiske statistiske problemer! Vi skal desverre ikke tenke mye på koblingen mellom
virkelighet og statistisk modell i STK1000, men det er viktig å vite om problemet.
Og akkurat i statistikk er det spesielt viktig å holde styr på at det virkelig er en vik-
tig distingsjon mellom matematisk modell og virkelighet for å så prøve å ta hensyn
til dette så godt man kan. Også for rette linjer er dette tilfellet. Relativitetsteorien
er her prototypeeksemplet, som viser at hvordan verden ser ut (som at rette lin-
jer eksisterer på den måten vi intuitivt oppfatter dem) ikke behøver å være slik

virkeligheten er.
Hvis man tenker seg om, vil de aller �estes intuitive forståelse av at en funksjon

f(x) ser ut som en rett linje når den plottes bety at den opprettholder følgende
egenskap.
Fundamental linjeegenskap Funksjonen f(x) forandrer seg like mye på alle like
store intervaller. Det vil si: For alle tall x1, x2, x3, x4 slik at x1 og x2 er like langt
fra hverandre og med samme orden som x3 og x4, dvs

x1 − x2 = x3 − x4

vil også f(x1) og f(x2) være like langt fra hverandre og med samme orden som f(x3)

og f(x4), det vil si

f(x1) − f(x2) = f(x3) − f(x4).

Man gå så langt som å si at hvis en persons intuisjon om rette linjer ikke op-
prettholder denne egenskapen, vet han ikke hva man mener når man snakker om
rett linjer. Med dette mener jeg ikke at det jeg har skrevet opp som den funda-
mentale linjeegenskapen må være det man har intuisjon om, men at intuisjonen
må være helt tilsvarende denne egenskapen. En annen beskrivelse av rette linjer i
virkeligheten er at det er noe som blir horisontalt hvis man roterer hodet i riktig
vinkel. Dette ville vært en jevngod beskrivelse, og ville ledet til andre skritt enn det
vi skal gjøre under. Her måtte man i tillegg ha forsikret seg om at den matematiske
beskrivelsen av rotasjon også samsvarer med det man intuitivt tenker med rotasjon,
og derfor foretrekker jeg beskrivelsen min over.
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Det �nnes sikkert mange andre beskrivelser som er jevngode, og i siste punkt i
oppgaven ber jeg deg om å komme frem til en annen jevngod beskrivelse som leder
til enklere utregning.

i. Vis at hvis f(x) = a + bx vil den fundamentale linjeegenskapen være oppret-
tholdt. Det vil si, anta at du har gitt �re tall x1, x2, x3, x4 slik at x1 − x2 =

x3 − x4, vis at da må også f(x1) − f(x2) = f(x3) − f(x4).
ii. Forrige punkt viser at f(x) = a + bx opprettholder en beskrivelse man kan

anse som overbevisende for at det er en rett linje, og vi er på en måte ferdig.
Men dette er fortsatt litt utilfredstillende. Vi vil egentlig gå lenger, og si at
den fundamentale linjeegenskapen ikke bare er opprettholdt, men at det bare
er funksjoner på formen f(x) = a + bx som opprettholder den � så den funda-
mentale linjeegenskapen er et uttrykk for essensen av hva en linje er og at
f(x) = a + bx bare er en annen måte å uttrykke denne essensen. De følgende
punktene skal vise at dette er faktisk tilfellet.

Anta vi har en funksjon f(x) som opprettholder den fundamentale linjee-
genskapen. Vi altså ønsker å vise at det da må det �nnes tall a, b slik at
f(x) = a + bx.

Anta en funksjon f(x) opprettholder den fundamentale linjeegenskapen. Vis
at dette er det samme som at

g(x) = f(x) − f(0)

også opprettholder den fundamentale linjeegenskapen. Konkluder med at vi
uten tap av generalitet kan anta at f(0) = 0 ved å istedenfor jobbe med g(x)

hvis det trengs.
OBS: Hvis f(x) faktisk er på formen a + bx, vil f(0) = a, slik at g(x) = bx

og g(1) = b. Altså er g(x) linjen som starter i null, og er litt enklere å jobbe
med. De resterende skrittene er å vise at g(x) = g(1)x, og vi skal først anta x

er heltall, så at x er mellom 0 og 1, for så å sette disse to tilfellene sammen slik
at det passer for alle reelle tall x.

iii. Anta gitt samme f(x) og g(x) som forrige punkt. Vis at g(1) = g(2)−g(1), slik
at g(2) = 2g(1). Hint: Velg x2 = 0.

iv. Generaliser forrige punkt, slik at g(1) = g(3)−g(2) gir g(3) = 3g(1) og oppover
til g(n) = ng(1) for et positivt heltall n. Vis også at g(−n) = −ng(1) som følger
av valgene x1 = n, x2 = 0, x3 = 0, og x4 = n sammen med at g(n) = ng(1).

v. Vis at for to tall u og v er g(u + v) = g(u) + g(v). Generaliser til g(
∑

ui) =∑
g(ui) for vilkårlige men gitte tall u1, u2, . . . , uN.

vi. For ethvert reelt tall y kan man skrive y = n+x, der n er et heltall og 0 ≤ x < 1.
Anta så at vi vet at for slike x-verdier så er g(x) = xg(1). Hvorfor kunne vi da
konkludert med at g(y) = yg(1)?

vii. Vi skal så vise at for 0 ≤ x < 1 er g(x) = xg(1). For dette minner jeg på at alle
desimaltall x mellom 0 og 1 kan skrives som

x =

∞∑
i=1

qi

(
1

10

)i

,

hvor hver qi er en av våre ti vanlige Hindu-Arabiske si�ere (dvs, 0, 1, 2, . . . , 9).
For eksempel er

π − 3 = 0.1415926535897932384626433832795 . . .

så q1 = 1, q2 = 4, q3 = 1, q4 = 5 og så videre oppover. Det er derimot ingen
matematisk grunn til at vi bruker ti si�er, og vi kunne like så godt ha brukt to.
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Da bruker vi det binære tallsystemet. Vi er nå bare interessert i desimaltall x

mellom 0 og 1, og man kan så vise at det det �nnes r1, r2, . . . som enten er 1

eller 0, slik at

x =

∞∑
i=1

ri

(
1

2

)i

,

som er den såkalte binærutviklingen av x.
Vis at g(1

2 ) = g(1) − g(1
2 ), som gir at g(1

2 ) = 1
2g(1). Vis så at g(1

4 ) =

g(1
2 ) − g(1

4 ) som gir g(1
4 ) = 1

4g(1). Generaliser til at

g(

(
1

2

)i

) =

(
1

2

)i

g(1).

viii. Bruk forrige punkt og g(
∑

ui) =
∑

g(ui) til å vise at for x mellom 0 og 1 er

g(x) = g

( ∞∑
i=1

ri

(
1

2

)i
)

=

∞∑
i=1

g

(
ri

(
1

2

)i
)

= xg(1).

Konkluder med at for alle reelle tall y er g(y) = yg(1), så man har

f(x) = f(0) + (f(1) − f(0)) x

det vil si f(x) = a + bx med a = f(0) og b = f(1) − f(0).
ix. Prøv å �nn en beskrivelse av rette linjer som er jevngod med med det jeg

har kalt den fundamentale linjeegenskapen. Vis at f(x) = a + bx oppret-
tholder denne beskrivelsen, og prøv å vis at det bare er funksjoner på formen
f(x) = a + bx som passer i beskrivelsen din. En kritikk på min �fundamen-
tale linjeegenskap� er at den ikke klarer å jobbe med vertikale linjer på formen
x = c. Rotasjonsbeskrivelsen av linjer lider ikke av denne svakheten, kan du
�nne en jevngod beskrivelse som også klarer dette tilfellet?

Oppgave 4. En helt sentral operasjon i statistikk er å plusse sammen tall.
Boken bruker summasjonstegnet Sigma, det vil si

∑
, for å si �pluss sammen alle

disse tallene�. Hvis man så har tall

x1, x2, . . . , xn

kan man skrive summen av dem som ∑
xi.

Det vil si, ∑
xi = x1 + x2 + · · ·+ xn.

Vi skal her vise følgende grunnleggende regler for summasjonstegnet.

(A) For et tall a og tall x1, x2, . . . , xn er
∑

(axi) = a ×
∑

xi. Altså kan man
sette konstanter utenfor summasjonstegnet (hvor konstanter vil si tall
som ikke avhenger av i).

(B) For tall x1, x2, . . . , xn og y1, y2, . . . , yn er
∑

(xi + yi) = (
∑

xi) + (
∑

yi),
som gir en måte å splitte opp og kombinere summasjoner.

(C) For to tall a og b, og tall x1, x2, . . . , xn og y1, y2, . . . , yn, er
∑

(axi+byi) =

a
∑

xi + b
∑

yi, som er en kombinasjon av de to reglene over.

Etter å ha vist disse tre skal vi bruke dem til å komme frem til et resultat som vil
være av nytte i neste oppgave hvor vi skal vise hvorfor regresjonslikningene er slik
de er.

Formålet med den nåværende oppgaven er:
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• Istedet for å tenke på
∑n

i=1 xi ut i fra sine deler, det vil si at den er bygget
opp av summen av de individuelle tallene x1, x2, . . . , xn, er det ofte mulig å
tenke på helheten (abstrahere) for å se hva slags regler som da opprettholdes.
Dette er et eksempel på et generelt prinsipp som ofte gjør det lettere å holde
styr på og regne med mange tall på en gang.

• Å vise en identitet vi får bruk for i neste oppgave, som viser hvorfor minste
kvadraters linje er på formen den er på.

Som starthjelp (og for å vise hva som menes at man skal gjøre) viser jeg den
første reglen. Vi vet at ∑

(axi) = ax1 + ax2 + · · ·+ axn.

Altså kan vi faktorisere ut a, og få

ax1 + ax2 + · · ·+ axn = a (x1 + x2 + . . . + xn) .

Man kan så skrive x1 + x2 + . . . + xn som
∑

xi, og man kan konkludere med at∑
(axi) = a×

∑
xi.

i. Vis regel 2, men helst ikke med mer detaljer enn over. Svaret ditt burde være
på noen få linjer.

ii. Vis regel 3, men helst ikke med mer detaljer enn over. Svaret ditt burde være
på noen få linjer.

iii. Vis at ∑
(xi − 	x)2 =

∑
x2

i −
1

n

(∑
xi

)2

.

Hint: Start med at (xi − 	x)2 = x2
i − 2xi	x + 	x2. Vis så at man kan bruke regel

3 over for å få at∑
(xi − 	x)2 =

(∑
x2

i

)
− 2	x

(∑
xi

)
+ 	x2.

Husk så at 	x = 1
n

∑
xi og legg merke til at∑

xi = 1
∑

xi,

siden man alltid har lov til å gange ethvert tall med en (og
∑

xi er bare et

tall!). Siden n
n = 1 vil altså∑

xi = 1
∑

xi =
n

n

∑
xi = n

1

n

∑
xi = n	x.

iv. Vis at ∑
(xi − 	x)(yi − 	y) =

(∑
xiyi

)
− n	x	y.

Hint: Skriv ut (xi − 	x)(yi − 	y) = xiyi − xi	y − 	xyi + 	x	y og bruk tilsvarende
triks som forrige punkt.

v. Bruk de to siste punktene til å vise at for alle tall x1, x2, . . . , xn og y1, y2, . . . , yn

er ∑
(xi − 	x)(yi − 	y)∑

(xi − 	x)2
=

n
∑

xiyi − (
∑

xi) (
∑

yi)

n
∑

x2
i − (

∑
xi)

2
.

Konkluder med at
n

∑
xiyi − (

∑
xi) (

∑
yi)

n
∑

x2
i − (

∑
xi)

2
= r

sy

sx
.

Hint: Husk at

r =
1

n − 1

∑(
xi − 	x

sx

)(
yi − 	y

sy

)
,
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så fra regel 1 har vi

r =
1

n − 1

1

sxsy

∑
(xi − 	x)(yi − 	y).

Oppgave 5. 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 = 	y − b	x (1)

som gjør∑
(avstand fra a + bxi til observert punkt yi)

2 =
∑

|yi − (a + bxi)|
2

=
∑

(yi − a − bxi)
2

minst. Altså, hvis man vil �nne en linje som passer best til observasjonene

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

og velger å de�nere �best� som at den har minst summert kvadrert feil, er denne
beste likningen gitt ved

ŷ = (	y − r
sy

sx
	x) + r

sy

sx
x

I boken kommer denne likningen ut fra løse luften. Vi skal her se hvorfor den er
som den er. For å gjøre det trenger vi følgende punkter fra Kalkulus.

(A) Hvis en funksjon f(x, y) er de�nert for alle x ∈ R, y ∈ R og er passende glatt
(for eksempel er knekkpunkter ikke tillatt) vil en funksjon av to variable
f(x, y) bare kunne ha maksimums- eller minimumspunkter (det vil si de
(x, y)-kombinasjonene der f(x, y) er størst eller minst, hvis slike punkter
�nnes) der hvor både

∂f(x, y)

∂x
= 0 (2)

og
∂f(x, y)

∂y
= 0. (3)

Det kan altså godt være at f(x, y) ikke har noen maksimums eller minimum-
spunkter, men hvis den har det, må likningene (2) og (3) være opprettholdt.

Her leses ∂f(x,y)
∂x som �den partiell deriverte av f(x, y) med hensyn på x�,

og ∂f(x,y)
∂y som �den partiell deriverte av f(x, y) med hensyn på y�. Heldigvis

er partiell deriverte som konsept ikke noe nytt rent matematisk, men er
bare en anvendelse av vanlige deriverte. Her betyr nemlig ∂f(x,y)

∂x at man

deriverer f(x, y) med hensyn på x og lar y være en konstant, mens ∂f(x,y)
∂y

betyr at man deriverer med hensyn på y og lar x være en konstant. Det vil
si at hvis vi har lyst til å �nne ∂f(x,y)

∂x , kan man lage seg en ny funksjon
g(x) = f(x, y) hvor y er et faststatt tall og man har at

∂f(x, y)

∂x
= g ′(x).

Og hvis man har lyst til å �nne ∂f(x,y)
∂y , kan man lage seg en ny funksjon

h(y) = f(x, y) hvor denne gang man har latt x være et fastsatt tall, og man
har

∂f(x, y)

∂y
= h ′(y).
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For eksempel, hvis
f(x, y) = 2x2y2 + 2

vil
∂f(x, y)

∂x
= 4xy2

og
∂f(x, y)

∂y
= 4x2y.

Altså, hvis man leter etter maksimums- og minimumspunktene til en slik
funksjon f(x, y), kan man sette opp alle løsningene til likningene (2) og
(3) og sammenlikne disse. For eksemplet over har ikke f(x, y) et maksi-
mumspunkt, siden hvis man velger en x eller y som er stor nok, vil f(x, y)

overstige enhver verdi. Derimot har den et minimumspunkt, og man kan
se at 4xy2 = 0 og 4x2y = 0 bare har en løsning, nemlig x = 0, y = 0,
som er minimumsverdien til f(x, y). Verdien den tar i sin minimumsverdi
er f(0, 0) = 2. Eksistens av minimums- og maksimumspunkter slipper vi
heldigvis å tenke på i vår oppgave, takket være neste punkt.

(B) Hvis en ikke-negativ funksjon f(x, y) bare har ett punkt (x0, y0) hvor begge
partsiellderiverte er null, og den er en ubegrenset funksjon (det vil si at for
passende valg av x og y kan man få f(x, y) til å være så stor man bare vil),
må (x0, y0) være et minimumspunkt.

(C) Man lærer på videregående at hvis man har to funksjoner, nå i en variabel,
som heter f1(x) og f2(x) vil

d
dx

[f1(x) + f2(x)] =
d
dx

f1(x) +
d
dx

f2(x). (4)

Dette er en regel man kanskje ikke tenker så mye over, men som man bruker
hele tiden. Anta man har lyst til å derivere f(x) = x2 + x. Hvis man lar
f1(x) = x2 og f2(x) = x kan man skrive

f(x) = f1(x) + f2(x),

så kan man bruke regelen over. Det er klart man vet at d

dx
x2 = 2x og

d

dx
x = 1. Derfor vil

d
dx

f(x) = 2x + 1.

Anta så at man i stedet for to funksjoner har n funksjoner

g1(x), g2(x), . . . , gn(x)

og ser på summen av dem. Det vil si, man jobber med

g(x) = g1(x) + g2(x) + · · ·+ gn(x) =

n∑
i=1

gi(x).

Da kan man bruke regelen i likning (4) �ere ganger for å derivere g(x). Sett
først

f1(x) = g1(x), f2(x) = g2(x) + g3(x) + · · ·+ gn(x)

og konkluder med at

d
dx

[f1(x) + f2(x)] =
d
dx

f1(x)+
d
dx

f2(x) =
d
dx

g1(x)+
d
dx

[g2(x) + g3(x) + · · ·+ gn(x)] .

Vi vil så �nne d

dx
[g2(x) + g3(x) + · · ·+ gn(x)]. Dette kan gjøres ved å bruke

regelen i likning (4) en gang til, men nå lar man

f1(x) = g2(x), f2(x) = g3(x) + g4(x) + · · ·+ gn(x).
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Fortsett slik til man kommer frem til at
d
dx

[g1(x) + g2(x) + · · ·+ gn(x)] =
d
dx

g1(x) +
d
dx

g2(x) + · · ·+ d
dx

gn(x),

som vil si
d
dx

n∑
i=1

gi(x) =

n∑
i=1

d
dx

gi(x).

Altså kan man alltid bytte plass på derivasjonstegn og summasjonstegn!

Vi har lyst til å �nne a, b-kombinasjonen som gjør

f(a, b) =
∑

(yi − a − bxi)
2

minst. Funksjonen f(a, b) er glatt og �n, så man kan bruke punkt 1 over til å søke
etter maksimum og minimumspunkter. Dessuten er f(a, b) en ubegrenset og ikke

negativ funksjon. Det vil si at hvis det bare er én løsning på de to likningene

∂

∂a
f(a, b) = 0

og
∂

∂b
f(a, b) = 0,

må denne løsningen være minimumspunktet til f(a, b) takket være punkt 2 over.

i. Bruk punkt 3 i introduksjonen av denne oppgaven til å vise at

∂

∂a
f(a, b) = −2

∑
(yi − a − bxi)

og
∂

∂b
f(a, b) = −2

∑
xi(yi − a − bxi).

ii. Vis at likningssettene
∂

∂a
f(a, b) = 0

og
∂

∂b
f(a, b) = 0

kan skrives som ∑
yi = na + b

∑
xi

og ∑
xiyi = a

∑
xi + b

∑
x2

i .

iii. Løs for a og b og vis at man har én eneste løsning, gitt av

a =

(∑
x2

i

)
(
∑

yi) − (
∑

xi) (
∑

xiyi)

n
∑

x2
i − (

∑
xi)

2
(5)

og

b =
n

∑
xiyi − (

∑
xi) (

∑
yi)

n
∑

x2
i − (

∑
xi)

2
. (6)

iv. Bruk konklusjonen i forrige oppgave til å vise at man også kan skrive likn-
ingssystemet i likning (5) og (6) som

b = r
sy

sx

og

a = 	y − r
sy

sx
	x,

og konkluder med at dette er samme som likning (1).
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v. I min introduksjonsbeskrivelse av regresjonsligningssettet skrev jeg at man val-

gte å de�nere �best� tilpasset linje som den med minst kvadrert feil. Dette valget
vil ha konsekvenser på linjetilpassingen. Man kunne også valgt andre kriterier,
og valget av kriterie her vil selvsagt påvirke videre konklusjoner.

Det er to naturlige spørsmål man kan stille seg i forhold til å de�nere �best�
som at man minimerer summen av alle kvadrete avstander. For det første,
hvorfor summerer man? Dette virker veldig intuitivt, men man kan tenke seg
alternativer. For det andre, hvorfor opphøyer man i annen? Dette virker ikke
veldig selvfølgelig. Det viser seg at hvis man antar at observasjonene er normal-
fordelt, vil man kunne rettferdiggjøre å de�nere �best� ved minst kvadrert feil
ved ganske dype prinsipper et stykke utenfor pensum. Men innenfor pensum
har vi ingen god rettferdiggjørelse for å bruke akkurat denne de�nisjonen av
�best� i forhold til for eksempel å minimere det kanskje mer naturlige kriteriet∑

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

|yi − (a + bxi)| ,

det vil si, summert feil.
Desverre kan man ikke lenger skrive ned et uttrykk for den a- og b-kombinasjonen

som minimerer summert feil, og man blir nødt til å la en såkalt numerisk op-
timeringsrutine �nne a og b- kombinasjonen som gjør summert feil minst.

Valget man tar når man spesi�serer �best� som å ha minst kvadrert feil,
minst summert feil, eller noe mer so�stikert, vil ha konsekvenser for hvordan
den tilpassede linjen ser ut. En demonstrasjon av disse konsekvensene kan �nnes
på

http://www.math.wpi.edu/Course_Materials/SAS/lablets/7.3/7.3c/index.html

som sammenlikner kvadrert feil og summert feil. Eksprimenter med Java-appleten
og skriv en kort diskusjon omkring forskjellene mellom å minimere summert
kvadrert feil i forhold til summert feil.

Department of Mathematics, University of Oslo, P.O. Box 1053 Blindern, N-0316 Oslo,
Norway

E-mail address: steffeng@math.uio.no


