
Ekstraoppgaver STK3100 h10

Oppgave 1
En-veis variansanalyse modellen kan formuleres som

Yij = µ + αi + εij (1)

der
∑

αi = 0 og εij er i.i.d N(0, σ2). Her representerer er Yij j’te observasjon
fra i’te behandling.

(a) En alternativ formulering er

Yij = µi + εij (2)

Formuler b̊ade (1) og (2) ved hjelp av designmatriser, d.v.s som

Y = Xβ + ε.

Hva er sammenhengen mellom de to parametriseringene? Utled minste
kvadraters estimatorer i de to tilfellene.

(b) En tredje mulighet er å skrive

Yij = κ + γi + εij

der γ1 = 0. Dette kalles ofte ”corner-point parameterization”. I deJ&H
kalles referansekotegorien der faktoren har niv̊a 1 for base level. For-
muler ogs̊a denne parameteriseringen ved hjelp av en design matrise.
Hva er sammenhengen mellom parametriseringen i (1) og (2)? Utled
minste kvadraters estimatorer ogs̊a i dette tilfellet.

(c) Diskuter fordeler og ulemper ved de tre formuleringene. Er noen av
dem å foretrekke framfor de andre i spesielle situasjoner?
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Oppgave 2
En enkel lineær regresjonsmodell kan formuleres enten som

Yi = β0 + β1xi + εi

eller
Yi = a + b(xi − x̄) + εi

der x̄ = 1
N

∑
xi og β0, β1, a og b er parametre.

(a) Skriv begge formuleringene p̊a vektorform, og forklar hva designma-
trisen er i de to tilfellene. Hva betyr kravet at designmatrisen skal ha
full rang i denne situasjonen?

(b) Finn minste kvadraters estimatorer for (β0, β1) og (a, b).

(c) Bestem ogs̊a kovariansmatrisene i de to tilfellene, d.v.s. σ2(X ′X)−1 der
X er designmatrisen. Forklar spesielt hvorfor cov(â, b̂) = 0.

Oppgave 3
En toveis variansanalysemodell formuleres av Rice som

Yijk = µ + αi + βj + δij + εijk

der
∑

αi = 0,
∑

βj = 0,
∑

i δij = 0,
∑

j δij = 0 og εijk er i.i.d N(0, σ2).
“Corner-point” parameteriseringen er i dette tilfellet

Yijk = γ + κi + ρj + τij + εijk

der κ1 = 0, ρ1 = 0, τ1j = 0, τi1 = 0

(a) La I = 3 og J = 3, som svarer til en 3× 3 toveisgruppering. Hva er de
ni linære sammenhengene mellom de to parametersettene?

(b) Bestem de to designmatrisene, og forklar hvordan sammenhengen er.
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Husk følgende resultat: Hvis U1, . . . , Un er uavhengige normalfordelte vari-
able der E(Uj) = µj og V ar(Uj) = 1, j = 1, . . . , n, sies U2

1 + · · ·+ U2
n å være

ikke-sentralt χ2-fordelt med n frihetsgrader og ikke-sentralitetsparameter λ =∑
µ2

j . Denne fordelingen betegnes med χ2(n, λ).

Oppgave 4
Vi skal i denne oppgaven bevise Cochrans teorem.

Cochrans teorem. La U1, . . . , Un vaere uavhengige normalfordelte vari-
able der E(Uj) = µj og V ar(Uj) = 1, j = 1, . . . , n. La U = (U1, . . . , Un)′. La
A1, . . . , Ak være symmetriske matriser med rang ni. Definer de kvadratiske
formene Qi = U ′AiU, i = 1, . . . , k.

Da gjelder: Hvis U ′U = Q1 + · · ·+ Qk er følgende ekvivalent

i) n1 + · · ·nk = n

ii) Q1, . . . , Qk er uavhengige og Qi er χ2-fordelt med ni frihetsgrader.

(a) Vis at ii) medfører i)

Å vise at i) medfører ii) er litt vanskeligere slik at vi deler opp argumentet i
flere trinn

(b) Bruk spektralteoremet fra lineær algebra til å begrunne at

Ai = ΓiΛiΓ
′
i

der Λi er en diagonalmatrise med ni elementer som ikke er lik null.

(c) Definer en n× ni matrise, Bi slik at Bi∆iB
′
i = Ai, der ∆i er en diago-

nalmatrise med diagonalelementer lik ±1.

(d) La B = (B1, · · · , Bk). Forklar hvorfor BB′ = I.

La V = (V ′
1, . . . , V

′
k)
′ = B′U .

(e) Begrunn at V best̊ar av elementer som er uavhengige og normalfordelte.

(f) Konkluder med at Qi er uavhengige og χ2-fordelte med ni, i = 1, . . . , k
frihetsgrader
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Oppgave 5
G̊a gjennom beviset i oppgave 4 og vis at ikke-sentralitetsparameteren til den
kvadratiske formen Qi er µ′Aiµ der µ = (µ1, . . . , µn)′.

Oppgave 6
Under “Data” p̊a kurshjemmesiden ligger et datasett “tabletter”. Det dreier
seg om målinger av klorinfeniramin maleate i tabletter i syv ulike laboratori-
er. P̊a hjemmesiden finner du ogs̊a et R oppsett for et program for en enveis
variansanalyse for å se om det er noen forskjell p̊a de syv laboratoriene.

(a) Sammenlign resulatet du f̊ar ved å bruke “corner-point” parameteris-
eringen, og ved å bruke parameteriseringen med “sum-to-zero con-
straint”.

(b) Regn deretter ut gjennomsnittet innen hver av laboratoriene.

(c) Sjekk at estimatene med de tre parameteriseringene tilfredsstiller sam-
menhengene fra oppgave 1.

Oppgave 7
Anta en lineær regresjonsmodell

yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + εi , 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 designmatrisen, X, som inneholder kolonnen med 1-ere (for inter-
ceptet) har den egenskapen at

X ′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.
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Oppgave 8
Anta at vi har en enkel lineær regresjonsmodell

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

Feilvariansen er alts̊a avhengig av x. Utled vektet minste kvadraters estima-
torene for regresjonskoeffisientene i modellen.

Oppgave 9
La X være en design-matrise for et regresjonsproblem med rang(X)=p+1 der
alle elementene i forste kolonne er lik 1. La videre H = X(X ′X)−1X ′. Da
har vi ê = y − ŷ = (I −H)y.

a) Hva blir rang(X ′X)?

b) Vis at H ′ = H og H2 = H. Vi kaller den siste egenskapen idempotens.

c) Vis at ŷ′ê = 0 og at 1′ê = 0, 1′ = (1, . . . , 1). Hva betyr disse resultatene?

d) La S(β̂) = RSS = ê′ê. Vis at E(RSS) = σ2tr(I-H). Vis ogs̊a at tr(I-
H)=n-p-1 der n er antall observasjoner og p er som tidligere. Tallet 1
kommer fra intercepten (dette punktet er vanskelig. Hint: regn ut trasen
for hver del av I−H og bruk at tr(AB)=tr(BA) n̊ar begge produkter er
mulig). Vis at dette gir at σ̂2 = RSS/(n− p− 1) er et naturlig estimat
for residualvariansen.

Oppgave 10
I denne oppgaven skal vi se p̊a konfunderingseffekten”, hvilket er effekten
det har å gjøre regresjonsanalyse der en kovariat mangler. Anta en lineære
regresjonsmodellen med to kovariater y = β0 + β1x1 + β2x2 + ε. Hvis vi
utelater (kanskje fordi vi ikke har målt) x2 fra modellen vil vi ved enkel
lineær regresjon y = b0 + b1x1 + ε mot den gjenværende kovariaten estimere
en regresjonskoeffisient

b1 = β1 + β2ρ
σ2

σ1

der ρ er korrelasjonen mellom x1 og x2 og σj standardavviket til xj.
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a) Sammenhold denne sammenhengen med Oppgave 7.

b) Anta y = x1 + x2 + ε der xj begge har varians lik 1 og en korrelasjon
ρ = 0.5. Hva blir b1 ved regresjon y = b0 + b1x1, alts̊a kun mot x1?

c) Anta X1 og X3 er uavhengige og standardnormalfordelte. La X2 =
ρX1 +

√
1− ρ2X3. Vis at E(X2) = 0, Var(X2) = 1 og Cov(X1, X2) = ρ.

Simuler 100 par kovariater (xi1, xi2) fra simultanfordelingen til (X1, X2)
med en korrelasjon ρ = 0.5. Beregn den empiriske (Pearson) korrelasjo-
nen r mellom xi1 og xi2.

d) Fra disse 100 parene av kovariater simulerer du deretter 100 responser
Yi = x1i + x2i + εi der εi ∼ N(0, 1) og gjør enkel lineær regresjon mot
x1i. Test nullhypotesene om b1 = 1 og b1 = 1.5 er konsistent med data.

e) Gjør ogs̊a regresjonen simultant mot begge kovariater. Sjekk at sam-
menhengen

b̂1 = β̂1 + r
s2

s1

β̂2

holder n̊ar sj er empirisk standardavvik for xij-ene og β̂j minste kvadraters
estimatorene i regresjonen med begge kovariater.

f) Anta at kun xi2 har effekt p̊a Yi, mens det er modellen Yi = b0 + b1xi1

som analyseres. Hvilken effekt estimeres? Hvorfor betyr dette at vi
ikke trenger å ha en årsakssammenheng selv om vi finner signifikante
effekter.

Oppgave 11
Anta at y er en binomial fordelt variabel Bin(n,p). La p̂ = y/n. Hva er den
tilnærmede variansen til 2 arcsin(

√
p̂)?

Oppgave 12
Betrakt en lineær modell p̊a formen

y = Xβ + ε.
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der ε = (ε1, . . . , εn)′ er uavhengige N(0, σ2) variabler. Bruk Cochran’s teorem
til finne den simultane fordelingen til β̂ = (X ′X)−1X ′y og σ̂2 = (y−Xβ̂)′(y−
Xβ̂)/(n− p− 1).

Oppgave 13
Anta en enkel lineær regresjonsmodell

Yi = β0 + β1xi + εi i = 1, . . . , n .

der xi er sentrert (dvs.
∑n

i=1 xi = 0). Hat-matrisen er gitt (generelt) ved
H = X(X ′X)−1X ′ og leverage-verdiene er diagonalelementene hii til H.

a) Vis at i denne enkle lineære regresjonsmodellen blir, med x̄ gjennom-
snittet av xi-ene,

hii =
1

n
+

(xi − x̄)2

∑n
i=1(xi − x̄)2

b) P̊avis at formelen i punkt a) gjelder ogs̊a i en enkel liner regresjons-
modell som ikke har sentrerte xi-er.

c) Å sentrere dataene er en form for reparameterisering av modellen. Un-
dersøk hva som skjer med hattematrisen ved reparameterisering.

Oppgave 14
Fila sigaretter p̊a kurshjemmesiden inneholder 29 observasjoner med niko-
tininnhold, mengde karbonmonooksid og innhold av tjære i ulike sigarettyper
i mg. per sigarett.

Tilpass en lineær modell der nikotininnhold er respons og tjæreinnhold
og karbonmonooksid er kovariater. Lag deretter to ”Added− variable” plott
(deJ&H, side 60), der du undersøker om en enkel regresjon med hensyn p̊a
bare en av kovariatene kan forbedres ved å trekke inn den andre.

Oppgave 15
Se p̊a samme situasjon som i oppgave 14. La r10 og r11 være residualene
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fra å regressere henholdsvis nikotininnhold og tjæinnhold p̊a mengden kar-
bonmonooksid. Regresser r10 p̊a r11 og sammenlign stigningsforholdet med
koeffesienten foran tjæreinnhold i den lineære modellen fra punkt a). Hvordan
forklarer du dette?

Gjør det samme med residualene fra regresjonene med hensyn p̊a tjæreinnhold.

Oppgave 16
Vis at gammafordelingen , den negative binomiske og den inverse gaussiske
fordelingen definert i kapittel 2 i læreboka til deJ&H kan uttrykkes som i
ligning (3.1), side 35, samme sted. Finn deretter forventningene og varians-
funksjonene.

Oppgave 17
Forklar hvorfor observert og forventet informasjonsmatrise er like i en GLM
modell med kanonisk link.

Oppgave 18
Tilpass en modell med Poisson respons, kanonisk link, dvs. log link og med
prediktor

ηi = β0 + β1xi + β2x
2
i ,

der xi er alder, til dataene i fila Birth p̊a hjemmesiden til kurset.

a) Forklar hvordan hypotesen H0 : β2 = 0 mot H1 : β2 6= 0 testes med
en sannsynlighetskvotetest og med en Wald test. Hva er p-verdiene til
testene?

b) Gjør det samme som i punkt a) for nullhypotesen

H0 : β1 = β2 = 0.

(Hint: Til Wald-testen trenger du kovariansmatrisen til β̂ = (β̂0, β̂1, β̂2)
′

som du finner ved kommando vcov(modx) n̊ar modx er glm-tilpasningen
av modellen med 2. gradsledd. For å tilpasse andregradspolynomet kan
du skrive children∼age +I(age2) i kallet p̊a glm)
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Oppgave 19
La y1, y2 og y3 være uavhengige Poisson-fordelte variable med forventning
µ1, µ2 og µ3 henholdsvis.

a) Finn den betingede fordelingen til y1 gitt y1 + y2.

b) Hva er den betingede fordelingen til (y1, y2, y3) gitt y1 + y2 + y3?

Oppgave 20
La x og y ha simultan tetthet punktsannsynlighet fx,y(x, y) og anta at E|y| <
∞.

a) Vis regelen om dobbeltforventning: E[y] = E[E[y|x]].

b Vis deretter at V ar(y) = V ar(E[y|x]) + E[V ar(y|x)].

Oppgave 21
Bruk resultatet i forrige oppgave til å finne forventing og varians til en negativ
binomisk fordelt variabel. Hva er forventning og varians til en Poisson-invers
Gaussisk fordelt variabel definert i de Jong & Heller p̊a side 33. noindent

Oppgave 22
I denne oppgaven skal vi analysere noen data fra Baxter et al. (1980) Trans-
actions 21 Congress of Actuaries 2-3, 11-29 om skadetilfeller i en portefølje
av forsikrede privatbiler i et middels stort engelsk forsikringsselskap tredje
kvartal 1973. Det er registrert antall skadetilfeller oppdelt etter tre tariffer-
ingsfaktorer, hver med fire niv̊aer. Tarifferingsfaktorene er kodet som følger:

• Forsikringstagers alder:
1 = under 25 år.
2 = 25-29 år.
3 = 30-35 år.
4 = over 35 år.
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• Bilens motorvolum:
1 = under 1 liter.
2 = 1-1,5 liter.
3 = 1,5-2 liter.
4 = over 2 liter.

• Distrikt:
4 = London og andre store byer.
1–3 = andre distrikt.

Dataene ligger p̊a filen claims p̊a hjemmesiden til kurset. Første søyle i filen
angir alder, andre søyle bilens motorvolum, tredje søyle distrikt, fjerde søyle
antall forsikrede i gruppen og femte søyle antall skader.

a) Hvilke fordelingsantagelser er det her rimelig å gjøre om antall skader?
Hvordan kan betydningen av forsikringstagers alder, bilens motorvolum
og distrikt modelleres?

b) Utfør en analyse av dataene som klargjør betydningen av alder, motor-
volum og distrikt og eventuelle interaksjoner mellom disse.

c) Ovenfor er alle tarifferingsfaktorene definert som faktorer (i GLM for-
stand). Undersøk om det er en lineær trend i alder og motorvolum ved
å tilpasse modeller der disse tarifferingsfaktorene tas med som kvanti-
tative kovariater (‘variates’ i GLM terminologi). Er det mulig å foreta
en forenkling i modelleringen av effekten av distrikt? (Dvs. kan denne
modelleres med færre parametere?)

d) Foreta en analyse av residualene i den ‘endelige modellen’ du har kom-
met fram til over. Er det noe ved residualene som tyder p̊a at denne
ikke er tilfredsstillende?
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