
Andre obligatoriske oppgave i STK3100/4100
Høst 2011

Utlevering: Mandag 24. Oktober

Innleveringsfrist: Torsdag 3. november, kl. 14:30

Besvarelsen innleveres ved ekspedisjonen i 7. etasje, Niels Henrik Abels hus

Dette er det andre settet med obligatoriske innlevering i STK3100/4100
høsten 2011. Oppgavesettet best̊ar av 2 oppgaver. Det er valgfritt om du
vil skrive besvarelsen for h̊and eller om du vil bruke et tekstbehandlingspro-
gram. Der du bruker R (eller et annet program), må utskrifter legges ved
eller limes inn. Hvis flere studenter samarbeider om å løse oppgavene, må
likevel hver student levere sin selvstendige besvarelse. Det må g̊a fram av
besvarelsen hvem du har samarbeidet med. Se ellers ”Regelverk for obliga-
toriske oppgaver” som er gitt p̊a kursets hjemmeside.

Oppgave 1

Datasettet motorins inneholder data om motor-forsikringer fra Sverige.
Vi vil se p̊a et delset av dette datasettet med forsikringer fra Stockholm,
Göteborg, Malmö med omegn. Totalt er det 295 observasjoner der vi vil
bruke følgende variable:

• Kilometres en ordnet faktor som representerer kilometer per år med
niv̊aer 1: < 1000, 2: 1000-15000, 3: 15000-20000, 4: 20000-25000, 5:
> 25000

• Bonus Antall år, pluss en, siden siste krav

• Make En faktor som representerer åtte ulike bilmodeller. Alle andre
modeller er kombinert i klasse 9

• Insured Antall forsikret i polise-̊ar, dvs alle innenfor kombinasjonen
Kilometres, Bonus, Make

• Payment Total verdi av utbetaling i Skr, dvs summen av alle innenfor
kombinasjonen Kilometres, Bonus, Make

Av interesse vil være å modellere Payment med de øvrige variable som ko-
variater.

Datasettet er tilgjengelig fra kursets hjemmeside og kan leses inn i R ved
kommandoen

motorins1 = read.table("motorins1.txt",header=T,

colClasses=c("factor","numeric","factor","numeric","numeric"))

(a) Utfør først en eksplorativ dataanalyse for å bli litt kjent med dataset-
tet. Legg ved plott og kommenter resultatene.
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(b) Vi vil starte med en vanlig lineær regresjonsanalyse utført ved følgende
R -kommandoer:

motorins1$km= as.numeric(motorins1$Kilometres)

fit.nor = glm(log(Payment)~offset(log(Insured))+km+Make+Bonus,

data=motorins1)

Forklar hva effekten av den første kommandoen har p̊a regresjonsmod-
ellen.

Forklar ogs̊a hva leddet offset(log(Insured)) og hvorfor dette er
rimelig å ha med i modellen.

Gjør en validering av modellen ved hjelp av ulike residual-plott. Virker
modellen rimelig?

(c) For den log-normal modellen ovenfor, vis at hvis y er respons-variabelen
(p̊a orginal skala), s̊a er

Var[y] = g(σ)µ2

der µ = E[y] mens σ er standardavviket i den log-Gaussiske modell.

(d) Se n̊a p̊a en alternativ modell der vi bruker Gamma regresjon i stedet,
som kan utføres ved følgende R -kommando:

fit.gam = glm(Payment~offset(log(Insured))+km+Make+Bonus,

family=Gamma(link=log),data=motorins1)

Sammenlikn regresjonskoeffisientene du f̊ar i de to ulike modellene.
Hvorfor er det rimelig at de er nogenlunde like? Kommenter eventuelle
(signifikante) forskjeller.

(e) Sammenlikning av modeller med ulike fordelinger p̊a responsvariabe-
len er ikke helt enkelt da (log-)likelihood verdier (og dermed ogs̊a
AIC/BIC) vil operere p̊a ulike skalaer.

En alternativ er å se p̊a reduksjon i devians i forhold til null-devians.

Basert p̊a et slikt prinsipp, hvilken modell vil du foretrekke?

(f) Gjør ogs̊a en validering av Gamma regresjonsmodellen ved hjelp av
ulike residual-plott. Virker denne modellen rimelig?

Del opp data i grupper etter tilpassede verdier. Beregn varians in-
nenfor hver gruppe og plott disse variansene mot tilpassede verdier
(gjennomsnitt av disse innen verdier). Bruk log-skale b̊ade p̊a x- og
y-aksen. Hva sier dette plottet oss om antagelser vi har gjort p̊a vari-
ansstrukturen?

Hint: Se scriptet car.R brukt p̊a forelesning.
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(g) En alternativ analyse kan gjøres ved kallet

fit.quasi = glm(Payment~offset(log(Insured))+km+Make+Bonus,

family=quasi(link=log,var="mu"),data=motorins1)

Forklar hva dette kallet gjør.

Argumenter utifra ulike residual-plot at denne modellen ser ut til å
fungere bedre enn de tidligere modeller.

(h) Sjekk til slutt om eventuelle interaksjonsledd bør være med i modellen.

Oppgave 2

I denne oppgaven skal vi se p̊a et datasett som måler vekt av barn fra Nepal.
Datasettet, som kan leses inn i R med følgende kommano

nepali = read.table("nepali.txt",header=T)

har følgende variable:

• id Et tall som angir identitet for barnet

• sex 1 = male; 2 = female

• wt Barns vekt målt i kilogram (v̊ar responsvariabel)

• mage Mors alder i år

• lit Indikator av mors lese/skrivekyndighet: 0 = no; 1 = yes

• died Antall barn mor har hatt som døde

• alive Antall barn mor har født levende

• age Alder p̊a barn

Vi vil i denne oppgaven se hvordan blandede modeller kan benyttes for å ta
hensyn til avhengigheter i data innen individer.

Det kan være en god ide å se p̊a RIKZ.R koden fra forelesning for å løse
denne oppgaven.

(a) Start med en modell som inneholder alle forklaringsvariable og s̊a
mange interaksjonsledd som mulig (som ikke gir feilmeldinger). Prøv
deretter ut følgende modeller for tilfeldige effekter

(i) Ingen tilfeldige effekter (utenom det vanlige residual-leddet)

(ii) Tilfeldig effekt i konstantledd

(iii) Tilfeldig effekt i konstaktledd og i stigningskoeffisient for age
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Velg den struktur p̊a de tilfeldige effekter som ser ut til å passe best
med data.

(b) Finn s̊a den optimale struktur for de faste effekter.

(c) Gjør en validering av din endelige modell.

(d) Diskuter ulike metoder


