
EKSTRAOPPGAVER I STK1110 H2017

1. Simuleringer for å illustrere store talls lov og sentralgrenseteoremet

Oppgave 1.1. I denne oppgaven skal vi bruke kommandoen rbinom(n,size,prob). Kom-
mandoen trekker n tilfeldige variable fra binomisk fordeling med parametre size og prob.
Spesielt for size=1 trekkes n uavhengige variable med mulige utfall lik 0 eller 1, der sannsyn-
ligheten for å trekke 1 er lik prob. Eksempel: Kommandoen rbinom(n=10,size=1,prob=0.5)

gir oss tallene: 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0. Her ser vi at vi fikk 10 tall med mulige utfall lik 0 eller 1,
med sannsynlighet lik 0.5 for å f̊a 1. Siden vi her trekker tall vil resultatene og plasseringen
av enerne variere fra gang til gang.

Vi tenker oss n̊a at vi kaster en mynt 25 ganger, og noterer antall kron (=1) og mynt (=0)
der sannsynligheten for kron er p = 0.6. Vi gjentar trekningene 100 ganger, og lager et
histogram over andelene p̂ av kron i disse 100 forsøkene. Du kan skrive:

hist(rbinom(n=100,size=25,prob=0.6)/25)

Oppgave 1.2. Oppgaven er tilsvarende oppgaven over, men vi er n̊a interessert i å se p̊a
hvordan p̂ utvikler seg etterhvert som man kaster mynten flere ganger. Da kan antall og
andelene i hvert av de 100 forsøkene p̊a n = 50 myntkast med sannsynlighet lik 0.6 for kron
genereres ved

ant=rbinom(n=100,size=50,prob=0.6)

phat=antfrust/50

Lag et histogram hist(phat) over p̂-ene. Det kan ogs̊a være nyttig å beskrive fordelingen
ved summary(phat).

Gjenta trekningene med andre verdier for size og prob.

Oppgave 1.3. (a) Det skal trekkes en serie p̊a uavhengige 0-1 variable med sannsynlighet
0.5 for begge verdier. Vi skal b̊a de se p̊a hvordan andelen av 1-ere utvikler seg (og stabiliserer
seg mot 0.5), men i tillegg hvordan antallet 1-ere utvikler seg ettersom man trekker flere
verdier. For å se dette bedre vil vi trekke fra forventet antall 1-ere lik n

2 .

Vi skal bruke R-kommandoen cumsum. Navnet er kort for kumulativ (oppsamlende) sum og
fra en vektor (x1, x2, x3, . . . , xn) genererer den vektoren med elementene (x1, x1 + x2, x1 +
x2 + x3, . . . , x1 + x2 + · · · + xn−1 + xn). Vi f̊ar alts̊a summene av de første k verdiene for
k = 1, 2, . . . , n.

n=50

x=rbinom(n,1,0.5)

kumsumx=cumsum(x)

phat=kumsumx/(1:n)

1
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plot(1:n,phat,type="l",xlab="Antall myntkast",ylab="Andel suksesser",ylim=c(0,1))

abline(h=0.5,lty=3)

plot(1:n,kumsumx-0.5*(1:n),type="l",ylab="Totalt avvik fra forventning")

abline(h=0,lty=3)

Bytt s̊a ut n = 50 med n = 150 og n = 300, 600, . . . (du kan godt g̊a opp til en million).

Poenget med oppgaven er å se at det er andelen (gjennomsnittet) som stabiliserer seg n̊ar
n vokser, mens antallet vil avvike stadig mer fra forventningen.

Oppgave 1.4. (a) Vi skal her simulere lange serier av terningkast med den hensikt å
illustrere store talls lov. Dette resultatet sier at gjennomsnittet av uavhengige tilfeldige
variable vil g̊a mot forventningen µ. For den tilfeldige variablen gitt ved antall øyne p̊a en
terning er forventningen µ = 3.5.

n=100

antoyne=sample(1:6,n,replace=T) #replace=T siden vi skal trekke med tilbakelegging

kumoyne=cumsum(antoyne)

gjsnoyne=kumoyne/(1:n)

plot(1:n,gjsnoyne,type="l",xlab="Antall kast",ylab="Gjennomsnitt",ylim=c(1,6))

abline(h=3.5,lty=3)

points(1:n,antoyne)

Bytt (gjerne) ut n = 100 med noen passende større antall kast!

Oppgave 1.5. Det finnes folk som liker å anta at alt tilfeldig er tilnærmet normalfordelt, og
det er selvfølgelig feil. Men under svært generelle betingelser, som ofte er tilnærmet oppfylt
i virkeligheten, vil summen av tilfeldige observasjoner være normalfordelt. Dette er kjent
som Sentralgrenseteoremet1.

Det er stort sett dette matematiske resultatet vi lener oss p̊a n̊ar vi gjør statistiske tester
p̊a datasett som faktisk ikke er normalfordelt ; ofte vil betingelsene til sentralgrenseteoremet
være oppfylt, og man kan s̊a vise at testene er tilnærmet riktige likevel. Det er til tross for
at vi ikke kjenner fordelingen til datasettet.

Dette er overraskende, og slett ikke opplagt; hvorfor skulle summer oppføre seg s̊a annerledes
enn hvert av leddene? Man kan, ved hjelp av en del matematikk, vise dette resultatet. Vi,
derimot, skal i denne oppgaven se at dette fungerer ved hjelp av et simuleringsforsøk.

(a) Først skal vi illustrere at summen av tilfeldige variable er tilnærmet normalfordelt
for uniforme variable beskrevet. Trekk først 1000 uniforme variable ved komman-
doen x=runif(1000). Sjekk deretter tettheten til uniforme variable ved å tegne et
histogram (hist(x) og verifiser at denne er langt fra normal med kommandoene
qqnorm(x) og qqline(x).

1Sentralgrenseteoremet er ofte formulert som at gjennomsnittet 1
n

∑
Xi er tilnærmet normalfordelt.

Summer av variable er ogs̊a normalfordelt, se side 314 i boken.
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(b) Se s̊a p̊a summer av to uniforme variable og lag histogram og kvantilplott som i
punkt (a). Du genererer disse summene ved å skrive x=runif(1000)+runif(1000).
Se hvordan tettheten til summen av de to uniforme variablene er, og sammenlign
med resultatet i (a).

(c) Se s̊a p̊a summen av n = 12 uniforme variable og vurder tilnærming til normal-
fordeling ved å se p̊a histogram og kvantilplott for de simulerte summene. For å
simulere disse summene benytter du funksjonen replicate(M,f), som M ganger
gjentar funksjonen f For å generere M = 1000 summer av n = 12 uniforme variable
kan du da skrive:

n = 12

SumX = replicate(1000,sum(runif(n)))

hist(SumX)

qqnorm(SumX)

qqline(SumX)

(d) Gjenta gjerne simuleringen med en ny (mindre!) n og gjør en vurdering av hvor stor
denne m̊a være før man har en tilfredstillende tilnærming til normalfordelingen for
uniforme tilfeldige variable.

(e) Grunnen til at vi for uniforme variable trenger s̊a liten n for at X1+· · ·+Xn skal være
godt tilnærmet med en normalfordeling er at den uniforme fordelingen er symmetrisk
og har (ekstremt) lette haler. Det vil dermed kreves et større antall n n̊ar fordelingen
til Xi-ene er skjev med tunge haler. En slik fordeling er eksponensialfordelingen. Vi
skal i det følgende replisere dette eksempelet med simulerte data. Først trekk 1000
eksponensielle variable ved x=rexp(1000) og lag histogram og kvantilplott som over
samt gjerne ogs̊a boksplott.

(f) Trekk s̊a 1000 summer av to eksponensielle variable ved x=rexp(1000)+rexp(1000)

og vurder tetthet og tilnærming til normalfordeling.

(g) Gjenta dette med f.eks. n = 10, 25 og 100. Med n > 2 benytter du R-funksjonen
replicate beskrevet i (c) og bytter ut runif(n) med rexp(n).

(h) Prøv gjerne med åtrekke fra andre fordelinger enn eksponensial og uniform fordelin-
gene.

2. Regresjon

Oppgave 2.1. Anta at (X,Y ) er bivariat normalfordelte med forventninger µ1 = E[X] og
µ2 = E[Y ], varianser σ2

1 = Var(X) og σ2
2 = Var(Y ) og korrelasjon ρ = Cov(X,Y )/(σ1σ2) =

corr(X,Y ). La Z1 = (X − µx) og Z2 = (Y − µ2)/σ2 være standardiseringene av X og Y .

(a) Vis at corr(Z1, Z2) = ρ og indentifiser den simultane tettheten til (Z1, Z2) som

f(z1, z2) =
1

2π
√

1− ρ2
exp(− 1

2(1− ρ2)
(z21 + z22 − 2ρz1z2))

(b) Utled den betingede tettheten for Z2 gitt Z1 = z1 og p̊avis at dette er en N(ρz1, 1−ρ2)
fordeling.
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(c) Vis p̊a denne bakgrunn at

E[Y |X = x] = µ2 + ρσ2

σ1
(x− µ1)

Var[Y |X = x] = (1− ρ2)σ2
2

Oppgave 2.2. I denne oppgaven skal vi se p̊a hvordan toutvalgsdata kan oppfattes som
lineær regresjon. Anta at xi er binær, dvs. kan ta verdiene 1 og 0. La videre

Yi = β0 + β1xi + εi

der ε ∼ N(0, σ2), i = 1, . . . , n er uavhengige. Alts̊a er E[Yi] = β0 hvis xi = 0 og E[Yi] = β0+β1
hvis xi = 1.

(a) Vis at minste kvadratersestimatorene blir β̂0 = Ȳ0 og β̂1 = Ȳ1 − Ȳ0 der Ȳ0 er
gjennomsnittet av Yi slik at xi = 0 og Ȳ1 er gjennomsnittet av Yi slik at xi = 1.

(b) Forklar hvorfor s2 = SSE/(n−2) =
∑n
i=1(Yi−β̂0−β̂1xi)2/(n−2) er forventningsrett

for σ2 og kan uttrykkes p̊a samme form som s2p fra Kapittel 9.

(c) Vis at Var(β̂1) = σ2(1/n0+1/n1) der nj er antall observasjoner med xi = j, j = 0, 1.

(d) Forklar hvorfor dette betyr at

t1 =
β̂1

s
√

1/n0 + 1/n1
∼ tn−2 fordelt under H0 : β1 = 0.

(e) Benytt dataene om fødselsvekt fodsler.txt p̊a kursets hjemmeside (under data)
og gjør en t-test for forskjell i fødselsvekt mellom gutter og jenter - der du antar lik
varians for begge kjønn.

Tilpass deretter en enkel lineær regresjon med Yi = fødselsvekt og xi = indikator
for kjønn (1=gutter, 0=jenter) og sammenlign med t.testen.

(f) Trekk ut et subsample p̊a n = 200 barn fra det fulle datasettet og gjenta analysene.

Oppgave 2.3. Vi ønsker å vise at med en enkel lineær regresjonsmodell Yi = β0 + β1xi +
εi, i = 1, . . . , n der εi har forventning 0 og samme varians σ2 s̊a er med minste kvadraters-

estimatorene (β̂0, β̂1)

s2 =
SSE

n− 2
=

∑n
i=1(Yi − β̂0 − β̂1xi)2

n− 2

forventningsrett for σ2.

(a) Forklar hvorfor vi alltid kan bytte ut forklaringsvariable xi med sentrerte forkla-
ringsvariable x′i = xi − x̄ der x̄ er gjennomsnittet av xi-ene.

(b) Angi minste kvadraters estimatorene i en modell der vi har sentrerte forklaringsva-
riable xi, alts̊a med

∑n
i=1 xi = 0.

(c) Forklar hvorfor forventningen til SS0 =
∑n
i=1(Yi − β0 − β1xi)2 er lik nσ2.



EKSTRAOPPGAVER I STK1110 H2017 5

(d) Vis at med sentrerte forklaringsvariable kan vi uttrykke

SSE = SS0− n(Ȳ − β0)2 − (β̂1 − β1)2
n∑
i=1

x2i

og forklar hvorfor n(Ȳ − β0)2 og (β̂1 − β1)2
∑n
i=1 x

2
i begge har forventning σ2.

Konkluder fra dette om forventningsretthet av s2.

(e) Anta at εi ∼ N(0, σ2), i = 1, . . . , n og uavhengige. Vis at SS0/σ2 ∼ χ2
n.

(f) Argumenter for at under antagelsene i forrige punkt s̊a er Z2
0 = n(Ȳ − β0)2/σ2 og

Z2
1 = (β̂1 − β1)2

∑n
i=1 x

2
i /σ

2 uavhengige og begge χ2
1.

(g) Det kan vises at under forutsetningene i punkt (e) s̊a er Ȳ og β̂1 uavhengige av SS0.
Vis p̊a denne bakgrunn at SSE/σ2 ∼ χ2

n−2.

Oppgave 2.4 (Multippel lineær regresjon og matriser I). Denne oppgaven er delvis en
repetisjon fra gjennomgang p̊a forelesning, men er tatt med siden det ikke direkte er dekket
i læreboken. Form̊alet med oppgaven er å fortrolig med bruk av vektorer av stokastiske
variable og deres vektorer av forventninger og matriser av varianser og kovarianser. Dette
skal s̊a i de neste oppgavene benyttes p̊a multippel regresjon. Vi vil gjøre bruk av følgende
definisjoner (som ogs̊a finnes i læreboken):

La U1, ..., Up være et sett av tilfeldige variable. Vi sier da at U = (U1, ..., Up)
T er en tilfeldig

vektor. Videre definerer vi forventingen til U til å være

E(U) =


E(U1)
E(U2)

...
E(Up)


Videre definerer vi kovariansmatrisen til U til å være

Cov(U) =


V (U1) Cov(U1, U2) Cov(U1, U3) · · · Cov(U1, Up)

Cov(U2, U1) V (U2) Cov(U2, U3) · · · Cov(U2, Up)
...

Cov(Up, U1) Cov(Up, U2) Cov(Up, U3) · · · V (Up)


(a) Vis at for en vilk̊arlig matrise A av dimension q× p og en vektor b av lengde p s̊a er

E(AU + b) = AE(U) + b

(b) Vis at

Cov(U) = E[(U − E(U))(U − E(U))T ]

der vi n̊a definerer forventningen til en matrise som matrisen av forventningene.

(c) Vis at for en vilk̊arlig matrise A av dimension q × p s̊a er

Cov(AU) = ACov(U)AT

Hint: Bruk de to foreg̊aende resultatene.
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(d) La A og B være to matriser med dimensjon q × p og r × p henholdsvis. Definer
n̊a Cov(AU ,BU) til å være matrisen der element (j, k) er kovariansen mellom j’te
element av AU og k’te element av BU . Vis at

Cov(AU ,BU) = ACov(U)BT

Hint: Definer en lang tilfeldig vektor som inneholder b̊ade AU og BU .

Oppgave 2.5 (Multippel lineær regresjon og matriser II). Vi vil n̊a se benytte matrisefor-
malismen fra forrige oppgave p̊a multippel lineær regresjon, dvs

Y = Xβ + ε

der ε = (ε1, ..., εn) og εi
uif∼ N(0, σ2). Vi har ogs̊a at

β̂ = (XTX)−1XTY

er minste kvadraters estimatoren for β.

(a) Vis at β̂ er en forventningsrett estimator for β.

(b) Vis at kovariansmatrisen til β er σ2C der C = (XTX)−1.

(c) Argumenter for hvorfor β̂ er en vektor av normalfordelte variable (og dermed mul-
tidimensjonalt normalfordelt).

(d) Hvis Ŷ er vektoren best̊aende av Ŷi, i = 1, ..., n, vis at Ŷ = HY derH er en matrise

som er symmetrisk (dvs H = HT ) og med egenskapene

HH =H;

[I −H][I −H] =I −H.

Her er I identitetsmatrisen av passende dimensjon.

(e) Vis at E(Y − Ŷ ) = 0.

(f) Vis at Cov(Ŷ ) = σ2H og at Cov(Y − Ŷ ) = σ2[I −H].

Hva slags fordeling har disse vektorene?

(g) Vis at β̂ og Y − Ŷ er uavhengige.

Hint: Skriv β̂ = AY og Y − Ŷ = BY for passende valg av A og B og bruk
punkt (d) samt at for normalfordelte variable er kovarians lik null ekvivalent med
uavhengighet.

Oppgave 2.6 (Multippel lineær regresjon og matriser III). Denne oppgaven er utvidelse av
foreg̊aende og viser ytterligere hvordan matriseregning er nyttig forbindelse med multippel
lineær regresjon. Men problemstillingene er kanskje mer for spesielt interessert og viser
hvorfor

σ̂2 =
1

n− (k + 1)

n∑
i=1

(yi − ŷi)2 =
1

n− (k + 1)
(Y − Ŷ )T (Y − Ŷ )
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er en forventningsrett estimator for σ2. Vi vil her f̊a bruk for begrepet trase, der trasen til
en p× p matrise V , tr(V ) er summen av diagonal-elementene. Vi trenger ogs̊a at hvis A er
en p× q matrise og B er en q × p matrise, s̊a er

tr(AB) = tr(BA).

(a) Vis at hvis V er en p× p matrise av tilfeldige variable, s̊a er

E(tr(V )) = tr(E(V ))

(b) Vis at (Y − Ŷ )T (Y − Ŷ ) = tr((Y − Ŷ )(Y − Ŷ )T ).

(c) Vis at E(tr((Y − Ŷ )(Y − Ŷ )T )) = σ2tr(I −H).

Hint: Bruk punktene (i) og (j).

(d) Vis at tr(H) = k + 1 og dermed at tr(I −H) = n− (k + 1).

Bruk dette s̊a til å vise at E[σ̂2] = σ2.

Oppgave 2.7. Vi vil i denne oppgaven se nærmere p̊a den multiple lineære regresjons-
modellen:

Yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + · · ·+ βkxik + εi; i = 1, 2, ..., n (*)

der xij-ene er gitte forklaringsvariabler og εi-ene er uavhengige og N(0, σ2)-fordelte. Det
er velkjent at (*) kan skrives p̊a formen Y = Xβ + ε , der Y = [Y1, Y2, . . . , Yn]T , ε =
[ε1, ε2, . . . , εn]T , β = [β0, β1, . . . , βk]T og X er n× (k+ 1) matrisen der i-te rad har elemen-
tene 1, xi1, . . . , xik . Det er ogs̊a velkjent at minste kvadraters estimator for β er gitt ved
[XTX]−1XTY .

I Oppgave 2.5 ble det vist at β̂ er forventningsrett og at kovariansmatrisen til β̂ er gitt ved

Cov(β̂) = σ2C, der C = [XTX]−1.

La x∗1, x
∗
2, . . . , x

∗
k være gitte verdier av forklaringsvariablene. Vi er interessert i å estimere

forventet respons svarende til disse verdiene, dvs.

µ(x∗1, x
∗
2, . . . , x

∗
k) = β0 + β1x

∗
1 + β1x

∗
2 + · · ·+ βkx

∗
k (**)

Merk at hvis vi innfører vektoren x∗ = [1, x∗1, x
∗
2, . . . , x

∗
k]T , kan (**) gis p̊a formen µ(x∗) =

(x∗)Tβ.

(a) Angi en forventningsrett estimator µ̂(x∗) for (**) og vis at variansen til estimatoren
kan skrives som V (µ̂(x∗)) = σ2 · (x∗)TCx∗, der C er gitt i punkt (a).

(b) Bestem fordelingen til
µ̂(x∗)− µ(x∗)

S
√

(x∗)TCx∗

der S2 er den vanlige forventningsrette estimatoren for σ2. Utled et 100(1 − α)%
konfidensintervall for µ(x∗).

Hint: Du kan her bruke resultater som er gitt i formelsamlingen.

La Y ∗ være en ny observasjon fra den lineære regresjonsmodellen (*) svarende til verdiene
x∗ = [x∗1, x

∗
2, . . . , x

∗
k]T av forklaringsvariablene. Vi har alts̊a at

Y ∗ = (x∗)Tβ + ε∗,
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der ε∗ er N(0, σ2)-fordelt og uavhengig av ε1, ε2, . . . , εn.

(a) Bestem et 100(1− α)% prediksjonsintervall for Y ∗.

Oppgave 2.8. Denne oppgaven tar opp et par resultater som brukes mye i forbindelse med
matriseformulering av minste kvadraters estimatorer.

(a) La A være en pxq-matrise og B en qxr-matrise. Vis (AB)T = BTAT .

Hint: Skriv ut begge uttrykk p̊a komponentform.

(b) La A være en pxp-matrise som er inverterbar og symmetrisk, dvs. A−1 eksisterer og
AT = A. Vis at da er ogs̊a A−1 symmetrisk..

Hint: Bruk punkt (a) sammen med AA−1 = I, alts̊a en identitetsmatrise.

Oppgave 2.9 (Implementering av multippel lineær regresjon). Det er tenkelig at man kunne
befinne seg p̊a en øde øy med PC uten R eller annet egnet program for lineær regresjon, men
med et matriseorientert programmeringsspr̊ak installert. Hvis det da oppst̊ar et utstoppelig
behov for å tilpasse en regresjonsmodell kan denne oppgaven være til hjelp. Kanskje det
ogs̊a mer generelt er tilfredsstillende å se at man noks̊a lett kan implementere estimering,
testing og modellsjekking i regresjonsmodeller.

(a) Vi skal bruke dataene om fødselsvekt benyttet p̊a forelesningene som illustrasjon.
Les inn disse og tilpass regresjonsmodellen

Yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + β3xi3 + β4xi4 + εi

der Yi er fødselsvekt, xi1 er svangerskapslengde, xi2 er en indikator for kjønn (gut-
terer kodet 1), xi3 er mors alder og xi4 er antall tidligere fødsler og εi er et feilledd
med forventning 0 og varians σ2.

Tilpass denne lineær regresjonsmodellen i R ved lm-kommandoen og skriv ut sum-
mary av denne modellen.

(b) Sett n̊a opp responsen Y som en vektor og designmatrisen X for modellen i (a).

Beregn minste kvadraters estimatoren β̂ = (XTX)−1XTY og sammelign med re-
sultatet i (a).

Hint: Du f̊ar bruk for R-funksjonene cbind(), t(), solve() samt matriseprodukt
%*%.

(c) Beregn de predikerte verdiene Ŷ = Xβ̂ samt den residuale kvadratsummen SSE =

(Y − Ŷ)T(Y − Ŷ). Estimer deretter variansen σ2 med s2 = SSE/(n − p − 1) og
sammenlign med estimatet for σ i (a).

(d) Beregn den estimerte kovariansmatrisen (XTX)−1s2 og finn diagonalelementene i
denne med diag(). Sammenlign med standardfeilene fra (a).

(e) Finn total kvadratsum SST og beregn multippel R2 samt F-observatoren for om
noen av βj 6= 0, j = 1, 2, 3, 4.
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(f) Beregn deretter hatt-matrisen H = X(XTX)−1XT og finn dennes dimensjon. Lag
en sammenfatning av influens- eller leverageverdiene hii langs diagonalen til H.

(g) Beregn tilslutt de standardiserte residualene e∗i = (Yi − Ŷi)/(s
√

1− hii) og generer
de fire residualplottene i R.

(Det er ikke s̊a nøye med aksetekster, tilpassede linjer, etc., men sjekk at det er
tilsvarende plott som ved R-kommandoen plot() anvendt p̊a et lm-objekt.)


