
Oppgaver i STK3100/4100.

Datasettene som brukes i oppgavene er tilgjengelig fra kursets hjemmeside

Exercise 1
Les igjennom kapittel 4 i boka. Dette stoffet vil videre i kurset antas å være
kjent.

Exercise 2 (Lineære modeller og testing av flere koeffesienter simultant)
P̊a forelesning s̊a vi p̊a fødselsvekt datasettet og antok en modell

Yjk = αj + βxjk + εjk

der j er kjønn og k er baby nr. innen kjønnsgruppe. Ved analyse av disse
data ble imidlertid alle Y -ene lagret som en lang vektor med tilhørende
forklaringsvariable og analysen ble gjort ved kommandoene

bw = read.table("birthweight.txt",header=T)

bw$sex = as.factor(bw$sex)

lm(vekt~sex+svlengde,data=bw)

En alternativ modeller er at ogs̊a stigningskoeffsienten avhenger av kjønn:

Yjk = αj + βjxjk + εjk

Denne modellen kan formuleres p̊a ulike m̊ater. Her vil vi definere (i R-kode)

bw$x4 = bw$svlengde*(bw$sex==1)

bw$x5 = bw$svlengde*(bw$sex==2)

og deretter tilpasse modellen ved

lm(vekt~sex+x4+x5-1,data=bw)

(a) Prøv ut denne denne modellen og sikre deg at du forst̊ar hvordan
modellen er formulert.

(b) V̊ar interesse videre vil være i å teste om svangerskapslengde er rele-
vant i modellering av fødselsvekter i denne utvidede modellen. Dette
svarer til å teste om H0 : β1 = β2 = 0, dvs simultan testing av to
variable.

Bruk teorien i avsnitt 4.15 i de Jong og Heller til å utføre en F-test
for dette. Dette er et spesialtilfelle av en mer generell problemstilling
betraktet i de Jong & Heller, avsnitt 4.15.
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Exercise 3
P̊a forelesning diskuterte vi ut modellen

log(πi/(1 − πi)) = β0 + β1xi

for billedataene (der xi = giftdose og πi er sannsynligheten for å ta liv av
biller i gruppe nr. i).

(a) Prøv n̊a ut en alternativ modell

log(πi/(1 − πi)) = β0 + β1xi + β2x
2
i

Plott den tilpassende kurve sammen med kurven du f̊ar hvis kun det
lineære ledd er med.

Vurder om x2
i -leddet er signifikant ved å benytte tilhørende P-verdi.

(b) Ved å bruke at β̂ ≈ N(β, I−1), finn korrelasjonene mellom de ulike
β-estimatene.

Hvorfor blir korrelasjonene s̊a store?

Gitt denne korrelasjonsstrukturen, vurder prosedyren for å teste rele-
vansen for det kvadratiske leddet i forrige deloppgave.

(Hint: Du skal benytte kovariansmatrisen til β̂ = (β̂0, β̂1, β̂2)
′ som du

finner ved kommando summary(glmfit)$cov.scaled n̊ar glmfit er
glm-tilpasningen av modellen med 2. gradsledd.)

(c) En alternativ link-funksjon til den logistiske er probit-funksjonen gitt
ved

µi = Φ−1(ηi)

der Φ er den kummulative fordelingsfunksjon i normalfordelingen. Denne
modellen kan du tilpasse ved kommandoen

fit3 = glm(cbind(Dode,Ant-Dode)~Dose,family=binomial(link=probit))

Prøv ut denne modellen og plot den tilpassende kurven sammen med
den tilpassede kurven for den opprinnelige logit-modellen. Beregn ogs̊a
likelihood-verdiene for de to tilpassede modellene. Kommenter resul-
tatene.

(Hint: logLik(fit3) gir deg log-likelihood verdien.)

Exercise 4
Momentgrenererende funksjoner er nyttige verktøy for å finne forventninger.
Hvis Y har tetthet f(y), defineres den momentgrenererende ved

MY (t) = E[exp(Y t)] =

{∑
exp(yt)f(y) hvis diskret fordeling∫

exp(yt)f(y)dy hvis kontinuerlig fordeling

s̊asant summen/integralet eksisterer for alle t i en omegn om 0.
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(a) Vis at

E[Y ] = M ′

Y (0)

Vis ogs̊a at

E[Y r] = M
(r)
Y (0)

samt at MY (0) = 1.

(Hint: I det kontinulerlige tilfellet m̊a vi anta at det er lovlig å bytte
derivasjon og integrasjon.)

(b) Beregn den momentgenererende funksjonen for Poisson fordelingen og
bruk dette til å vise at den har samme forventning og varians.

(c) Beregn ogs̊a den momentgenererende funksjonen for Gamma fordelin-
gen (bruk parametriseringen gitt i de Jong & Heller) og bruk dette til
å visse formlene for forventninger og varianser.
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Exercise 5
P̊a forelesning ble det vist at punktsannsynlighetene for Poisson-fordelinger
og binomiske fordelinger samt tetthet for normalfordelinger med varians
σ2 = 1 kan skrives p̊a formen f(y; θ) = c(y) exp(θy − a(θ)).

a) Uttrykk (helst uten å se p̊a forelesningsnotatene) parameteren θ som
funksjon av den opprinnelig parameteren i disse fordelingene. Finn
ogs̊a funksjonene a(θ) og c(y).

b) Det ble ogs̊a vist at momentgenerende funksjon er gitt ved MY (t) =
exp(a(θ+t)−a(θ)). Benytt dette til å finne momentgenerende funksjon
for disse tre fordelingene med den opprinnelige parametriseringen.

Det ble videre vist at normalfordelingen med vilk̊arlig varians σ2 er med i
den eksponensiell klasse med spredningsledd φ, dvs. tettheten kan skrives
p̊a formen f(y; θ) = c(y, φ) exp((θy − a(θ))/φ), samt at momentgenerende
funksjon for en eksponensiell klasse med spredningsledd generelt gis ved
MY (t) = exp((a(θ + tφ) − a(θ))/φ)

c) Identifiser φ og uttrykk momentgenerende funksjon for Y ∼ N(µ, σ2)
med den opprinnelige parametriseringen.

Exercise 6

a) Vis at tetthet for eksponensialfordelinger λ exp(−λy) kan skrives p̊a
formen c(y) exp(θy − a(θ)). Finn forventning og varians for eksponen-
sialfordelte variable fra dette.

b) Vis at tetthet for gammafordelingene

f(y) =
yν−1λν

Γ(ν)
exp(−λy)

for gitt formparameter ν ogs̊a kan skrives p̊a denne formen. Finn videre
forventning og varians for gammafordelte variable basert p̊a dette.

c) Gammafordelingen kan ogs̊a skrives som en eksponensiell klasse med
spredningsparameter. Vis dette. Det er her hensiktsmessig å reparametris-
ere tettheten for gammafordelingen til

f(y) =
1

Γ(ν)

(
ν

µ

)ν

yν−1 exp(−ν

µ
y)
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Exercise 7

a) Vis at den geometriske fordeling med punktsannsynligheter π(1− π)y

for y = 0, 1, . . . kan skrives p̊a formen c(y) exp(θy − a(θ)). Finn for-
ventning og varians for geometrisk fordelte variable.

b) Vis at den negative binomisk fordeling med punktsannsynligheter f(y) =(
y+r−1

r−1

)
πr(1−π)y for y = 0, 1, . . . ogs̊a kan uttrykkes p̊a denne formen.

c) Anta Y |λ ∼ Po(λ) (Poisson-fordelt) der λ er en gammafordelt variabel
med tetthet gitt i Oppgave 2, punkt. b). Finn den marginale fordeling
for Y og argumenter for at dette ogs̊a er en negativt binomisk fordeling.

d) Finn forventning og varians for negativt binomiske variable.
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Exercise 8 (From McCullagh and Nelder, 1989)
Assume f0(y) is a probability density (or probability function in the discrete
case) with moment generating function

M(t) = E[exp(tY )] = exp(a(t))

assumed to be finite for an interval including 0. Consider now the exponen-
tial weighted density

fY (y; θ) ∝ exp(θy)f0(t).

(a) Find the normalizing constant for fY (y; θ) and show that you get a
distribution within the exponential family.

(b) Assume now that y is a discrete variabel and f0(y) ∝ 1/y!. Find
fY (y; θ) and show that this is a well-known distribution.

Exercise 9 (From McCullagh and Nelder, 1989)
Assume Y1, ..., Yn is iid with density fY (y; θ, φ) within the exponential fam-
ily.

(a) Show that the arithmetic average Y also has a distribution within the
exponential family.

Hint: Show first that
∑

i Yi has a distribution within the exponen-
tial family by the use of the moment generating function. Thereafter
transform to the average.

(b) Assume now Y1, ..., Yn are iid from the Bin(1, µ) distribution. Find the
distribution for Y in this case.

Exercise 10
Let l(β, φ) be the log-likelihood based on n independent observations within
the generalized linear model. Define (with φ considered fixed)

sj(β, φ) =
∂

∂βj
l(β, φ), j = 0, ..., p

Ij,k(β, φ) =E

[
− ∂2

∂βjβk

l(β, φ)

]
, j, k = 0, ..., p

Show that

Cov[sj(β, φ), sk(β, φ)] = Ij,k(β, φ).

Use this to show that the matrix I(β, φ) = {Ij,k(β, φ)} can not be negative
definite.

Exercise 11
We define a p-dimensional vector

Y = (Y1, . . . , Yp)
′



Oppgaver i STK3100/4100. 7

to be multivariate Gaussian distributed if we can write

Y = AZ + µ

where Z
′ = (Z1, . . . , Zp) is a vector of p independent N(0, 1) variables Zi,

µ′ = (µ1, . . . , µp) is an arbitrary p-dimensional vector of numbers and A is
a non-singular matrix of dimension p × p.

(a) Find the expectation vector and the covariance matrix of Y.

It can be shown that the multivariate Gaussian distribution is uniqually
defined by its expectation vector and covariance matrix, but this you do not
need to show.

(b) Let B be a non-singular p × p matrix. Show that V = BY also is
multivariate Gaussian distributed and find its expectation vector and
covariance matrix.

Define Σ = AAT . Then Σ is positive definite and there exists an lower-
triangular matrix L such that Σ = LLT .

(c) Show that Y = AZ+µ and Y 2 = LZ+µ have identical distributions.

(d) Let B be a q × p matrix with q ≤ p and Bi,j = 1 if j = i and = 0
otherwise.

Show that V = BY is multivariate Gaussian distributed.

(e) Let now B be a q × p matrix av rank q ≤ p. Show that V = BY is
multivariate Gaussian distributed also in this case.

Hint: Extend B with p−q rows that are orthogonal to the first q rows.

Exercise 12 (R exercise)
This exercise considers the beetle data that we have discussed in the lec-

tures. Parts of the exercise can be solved by copying R commands given
there.

(a) Try out logistic regression on the data. Calculate the log-likelihood
value for the fitted model by using the command logLik in R.

(b) Try out probit regression. Calculate the log-likelihood value also in
this case.

(c) Do similarly using the complementary log-log link.

(d) Plot the data and the fitted values for the three models. Comment on
the results in relation to the log-likelihood values you obtained.
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Exercise 13 (R exercise)
Repeat the previous exercise but now with Poisson regression on the data

giving number of previous children related to age of pregnant mother. Try
out different link-functions.

Hint: Look at help(poisson) in R to see the options available for link-
functions.
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Exercise 14 (Weighted least squares and GLM-fitting)
We will in this exercise look at a connection between weighted least squares
and the Fisher-scoring algorithm for GLM’s.

Consider first a linear model

yi = β0xi0 + β1xi1 + · · · + βpxip + εi

where xi0 = 1 and εi = N(0, σ2/wi). Here wi signals the precision in
observation i.

(a) Define y∗i =
√

wiyi, x
∗

ij =
√

wixij , ε
∗

i =
√

wiεi. Show that we now
can write a regression model with y∗i as response and x∗

ij as covariates
where the noise terms have constant variance.

(b) Show that the least squares estimate β̂ for β is given by

β̂ = (XT WX)−1XT Wy

where W = diag{wi}.
Hint: Express first β̂ by X∗ and Y ∗.

We will now turn to GLM’s, and we remember that the elements in the score
function s(β) and the expected information matrix I(β) are given by

sj(β) =
1

φ

n∑

i=1

xij
yi − µi

g′(µi)V (µi)
, Ij,k(β) =

1

φ

n∑

i=1

xijxik

g′(µi)2V (µi)

where the µi’s are indirectly specified through β.

(c) Show that by defining X = {xij}, y = (y1, ..., yn)T , µ = µ(β) =
(µ1, ..., µn)T , G(β) = diag{g′(µi)} and W (β) = diag{1/g′(µi)

2V (µi)}
that

s(β) =
1

φ
XT W (β)G(β)(y − µ(β)), J(β) =

1

φ
XT WX.

(d) Show that the Fisher scoring algorithm can be written as

β(k+1) =(XT W (β(k))X)−1XT W (β(k))z(k)

where

z(k) =Xβ(k) + G(µ(β(k)))(y − µ(β((k)))

and use this to explain how weighted least squares can be used to
update β̂.
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(e) Assume now that Yi ∼ N(µi, σ
2) with µi =

∑p
j=0 βjxij . Show that

the Fisher scoring algorithm converges in the 1. iteration to the least
squares estimator β̂ = (XT X)−1XT Y .

Exercise 15 (The inverse Gaussian distribution)
The inverse Gaussian distribution is given by

f(y) =
1√

2πy3σ
exp

{
− 1

2y

(
y − µ

µσ

)2
}

, y > 0

(a) Show that this distribution belongs to the exponential family and iden-
tify θ, φ, a(θ) and c(y; φ).

(b) Use general results about the exponential family to find the expecta-
tion and variance function for the distribution.

(c) Find the canonical link for the inverse Gaussian distribution.

(d) Assume now that Y1, ..., Yn are independent variables from a GLM with
the inverse Gaussian distribution as response distribution. Derive the
deviance in this case.

Consider now the vehicle claim data set from de Jong & Heller. We will
be interested in modelling claim size (restricted to those claims having a
positive claim). You can read the data (available from the course home
page) by

car = read.table("car.txt",header=T,sep=",")

car0 = car[car$claimcst0>0,]

car0$agecat = as.factor(car0$agecat)

car0$gender = as.factor(car0$gender)

car0$area = as.factor(car0$area)

where the second command pick out the positive claims. A fit using the
inverse Gaussian response distribution, a log link function and using driver’s
age, gender and area as explanatory variables can be performed through the
command

fit = glm(claimcst0~agecat+gender+area,data=car0,

family=inverse.gaussian(link="log"))

(e) Perform these commands and look at the summary of the results.

(f) Use a Wald test to test whether gender is significant. Compare this
with a likelihood ratio test.
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(g) Assume now we want to test whether driver’s age is significant. Discuss
problems with performing a direct Wald test from the summary of fit
directly.

Perform instead a likelihood ratio test. What is your conclusion?

Exercise 16

Vis at for de følgende fordelingene kan deviansene uttrykkes ved

• Normalfordeling: ∆ = 1
σ2

∑n
i=1(Yi − µi)

2

• Poissonfordeling: ∆ = 2
∑n

i=1[Yi log(Yi/µi) − (Yi − µi)]

• Binomisk fordeling:

∆ = 2
∑n

i=1[Yi log(Yi/(niπi)) + (ni − Yi) log((ni − Yi)/(ni(1 − πi)))]

Exercise 17
I en mettet modell er det en parameter per observasjon. Den mettede mod-

ellen gir dessuten maksimalt oppn̊aelig loglikelihood l̃ sett over alle mulige
modeller. Deviansen er da definert som ∆ = 2[l̃ − l] der l er log-likelihood
for en vilk̊arlig modell.

Anta at Yi er uavhengige negativt binomisk fordelt med punktsannsyn-
ligheter

f(y) =

(
y + r − 1

r − 1

)
πr

i (1 − πi)
y for y = 0, 1, . . . .

a) Finn estimatene π̃i for πi i den mettede modellen.

b) Uttrykk l̃ med π̃i-ene.

c) Uttrykk deviansen ∆ ved π̃i- og πi-ene.

d) Se spesielt p̊a situasjonen med yi = 0. Sjekk at uttrykkene i b) og c)
fortsatt holder hvis vi definerer 0 log(0) = 0.

Exercise 18

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 tar-
ifferingsfaktorer, hver med fire niv̊aer. Tarifferingsfaktorene er kodet som
følger:
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• Forsikringstagers alder:
1 = under 25 år.
2 = 25-29 år.
3 = 30-35 år.
4 = over 35 år.

• 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 kursets hjemmeside og kan leses inn i R ved kommandoen

claims <- read.table("claims.txt",header=T,

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

der 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 motor-
volum og distrikt modelleres?

b) Utfør en analyse av dataene som klargjør betydningen av alder, mo-
torvolum 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?

e) Fortolk estimatene fra modellen i c) som rate-ratioer.

f) Estimer raten for skadetilfeller i 3. kvartal for en forsikret i alder 25-
29 år med bil med motorvolum 1,5-2 liter bosatt i London. Finn ogs̊a
95% konfidensintervall for denne raten.



Oppgaver i STK3100/4100. 13

Exercise 19
Vi skal i denne oppgaven se p̊a et spesialtilfelle av logistisk regresjon der vi
har en binær kovariat, slik at x′ = 1 og x = 0. Vi betegner individene med
x = 0 for gruppe 1 og dem med x′ = 1 for gruppe 2. Vi lar ogs̊a at Y være
en indikator for sykdom. Dataene kan da aggregeres til en 2x2 tabell

Gruppe 1 Gruppe 0 Totalt

Syke A B n0· = A + B
Friske C D n1· = C + D

Totalt n·1 = A + C n·0 = B + D n = A + B + C + D

La π(0) og π(1) være sannsynligheten for sykdom i gruppe 0 og gruppe 1
(hhv). Da blir

A ∼ Bin(n·0, π(1))
B ∼ Bin(n·1, π(0))

der A og B er uavhengige av hverandre.

(a) Vis at π̂(1) = A
A+C

og π̂(0) = B
B+D

er ML estimatene for π(1) og π(0).

Bruk dette til å finne et estimat for oddsratioen Odds-ratio defineres
tilsvarende logistisk regresjon ved

OR =

π(1)
1−π(1)

π(0)
1−π(0)

=
π(1)

π(0)

1 − π(0)

1 − π(1)

(b) En alternativ formulering av den binomiske fordeling er gjennom den
kanoniske parameter θ(j) = log(π(j)/(1 − π(j))), j = 0, 1.

Argumenter for at θ̂(j) = log(π̂(j)/(1− π̂(j)) er ML estimatet for θ(j).

Ved å bruke generell likelihood teori, vis at

var[θ̂(0)] ≈ 1

B
+

1

D

og et tilsvarende uttrykk for var[θ̂(1)].

(c) Vis at

var[log ÔR] = se2 =
1

A
+

1

B
+

1

C
+

1

D

Bruk dette til å vise at

ÔR exp(±1.96se)

blir et tilnærmet 95% KI for OR.



Oppgaver i STK3100/4100. 14

I tabellen under er det angitt data fra helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag
i 1985 og 1995. For ialt 38676 personer ble det undersøkt om de har Type
II diabetes. I tabellen ser vi p̊a hvordan dette henger sammen med kjønn.

Tabell 1. Antall personer med og uten diabetes etter kjønn.

Kjønn Mann Kvinne Totalt
Syk 377 336 713
Frisk 17864 20099 37963
Totalt 18241 20435 38676

(d) Test ved vanlig binomisk test for 2 utvalg om det er forskjellig forekomst
av diabetes mellom menn og kvinner.

Hint: Du kan her bruke en vanlig χ2-test som beskrevet i f.eks. Devore
& Beck Kap 13.1.

(e) Estimer oddsratioen (OR) for diabetes mellom menn og kvinner og
beregn et 95% konfidensintervall for OR.

(f) Forklar hvorfor OR=1 er ekvivalent med at det er samme sannsyn-
lighet for sykdom i de to gruppene som sammenlignes. Test ved hjelp
av dette p̊any om det er forskjellig forekomst av diabetes mellom menn
og kvinner. Sammenhold testene.

(g) Gjør tilsvarende beregninger ved glm-prosedyren i R. Sammenlign re-
sultatene.

Hint: Lag en data-frame med to rader der første rad best̊ar av data
fra menn og andre for kvinner, med en ekstra kollone som forklarer
kjønn.

(h) Gjenta, basert p̊a Tabell 2 under, beregningene for OR for diabetes
mellom dem med BMI< 25 og BMI≥ 25 (BMI (Body-Mass Index)
som beregnes ved v/h2 der v er vekt i kilo og h er høyde i angitt i
meter.

Tabell 2. Antall personer med og uten diabetes mot BMI over og under 25.

BMI < 25 ≥ 25 Totalt
Syk 90 623 713
Frisk 21689 16274 37963
Totalt 21779 16897 38676
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Exercise 20
Datasettet sau inneholder vekt av lam ved slakt fra en norsk kommune

samlet inn over årene 1989-1998. Datasettet inneholder følgende variable

• hvkt Vekt av lam ved slakting (Respons variabel)

• aar År

• ageewe Alder p̊a mor

• kjoenn Kjønn

• burdH Antall lam i kullet

• alderlam Alder av lam ved slakting (i dager)

• NAO En klimaindeks for inneværende år.

Målsetningen med oppgaven er å forklare variasjonen i vekt basert p̊a de
tilgjengelige forklaringsvariable.

Datasettet er tilgjengelig fra kursets hjemmeside og kan leses inn ved kom-
mandoen

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

(a) Gjør ulike eksplorative data-analyser for å bli kjent med datasettet.

(b) Prøv ut en analyse med alle forklaringsvariable innkludert og med
gamma fordelingen for responsvariabelen samt log-link.

Hva blir (residual) deviansen for modellen (husk å juster for at R ikke
tar med dispersjonsparameteren n̊ar den beregner deviansen).

(c) Gjør en tilsvarende analyse n̊ar du n̊a bruker den inverse Gaussiske
fordeling, ogs̊a her med log-link.

Sammenlikn modellene med AIC-kriteriet.

(d) En alternativ tilnærming er å log-transformere lamme-vekter og deretter
kjøre vanlig lineær regresjon. Dette betyr at vi bruker en log-normal
fordeling. Prøv ogs̊a ut dette.

Sammenlikn parameterestimatene med de du fikk for Gamma og inverse-
Gaussisk fordeling. Kommenter.

En kan ogs̊a sammenlikne denne log-Gaussiske modellen med de foreg̊aende
med AIC kriteriet. Her m̊a man imidlertid være forsiktig, ved at responsvari-
abelen n̊a er p̊a en annen skala, og (log-)likelihood verdier derfor ikke er
direkte sammenliknbare.
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(e) La y være v̊ar opprinnelige respons-variabel og z = log(y). Vis at

fy(y) = fz(log(y))/y

der fy er sannsynlighetstettheten for y mens fz er tilsvarende for z.

Bruk dette til å beregne en AIC for den log-lineære modellen og sam-
menlikn med de tidligere modellene.

I det videre vil vi benytte Gamma regresjon.

(f) Argumenter for hvorfor en bedre modell er å kutte ut NAO som fork-
laringsvariabel.

(g) Undersøk den endelige modell ved

• residual-plott

• plot av µ̂ mot empirisk varians b̊ade (hint: Se p̊a koden i car.R
fra forelesning om hvordan dette kan gjøres).

• goodness-of-fit test

Fra den generelle glm-teorien vet vi at β̂ ≈ N(β,Σ) der Σ er den inverse av
Fisher informasjonsmatrisen (insatt de estimerte parameterverdier). Hvis
fit er din tilpassede modell (fra glm rutinen), s̊a er Σ tilgjengelig ved kom-
mandoen

Sigma = summary(fit)$cov.scaled

(h) Anta n̊a x er en vektor av forklaringsvariable og vi er interessert i et
konfidensintervall for η = xT β.

Vis at η̂ = xT β̂ ∼ N(xT β, xT
Σx)

Bruk dette til å lage en formel for et 95% konfidensintervall for η.

Anta n̊a aar=1995, ageewe=5, kjoenn=”m”, burdH=1 og alderlam=150.
Beregn konfidensintervallet for η i dette tilfellet.

(i) Trekk M = 10000 tilfeldige variable η∗1, ..., η
∗

M fra N(xT β̂, xT
Σx). Vis

at de empiriske 0.025 og 0.975 kvantilene av dine simulerte variable er
tilnærmet lik konfidensintervallet fra forrige deloppgave.

Bruk dette til å lage et 95% konfidensintervall for µ = exp(η).

(j) Dispersjonsparameteren estimeres ved

φ̂ = X2/(n − q)

der X2 er Pearson’s test-observator og q er antall regresjonsparame-
tre. Vi har videre at X2 ≈ φχ2

n−q. Bruk dette til å lage et 95%
konfidensintervall for φ.
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(k) Anta n̊a vi er interessert i å lage et 95% prediksjonsintervall for Y med
x gitt som i de forrige deloppgavene. I tillegg til usikkerheten i β vil
n̊a usikkerheten i Y selv komme inn. Betrakt følgende oppskrift:

(i) For hver η∗m, beregn µ∗

m = exp(η∗m).

(ii) Simuler φ∗

m = φ̂ ∗ (n − q)/χ2 der χ2 er en variabel trukket fra
χ2

n−q.

(iii) Simuler y∗m, m = 1, ..., M fra Gamma fordelingen med forventning
µ∗

m og dispersjonsparameter φ∗

m.

(iv) Beregn prediksjonsintervallet ved å finne de empiriske 0.025 og
0.975 kvantile i utvalget y∗1, ..., y

∗

M .

Utfør denne prosedyren for å beregne et 95% prediksjonsintervall for
Y gitt den samme x som tidligere.

Hint: Kommandoen rgamma(M,shape=1/phi,scale=mu*phi) gener-
erer M variable fra gamma fordeling med de riktige forventninger og
dispersjonsparametre (merk at mu og phi her kan være vektorer).

(l) Foresl̊a alternative strategier for å finne prediksjonsintervaller for Y .

Exercise 21
Anta random intercept modellen der

Yij =α + bi + xT
i β + εij

bi ∼N(0, d2)

εij ∼N(0, σ2)

og alle stokastiske ledd er uavhengige. Vi vil i denne oppgaven se p̊a hvordan
prediksjoner av bi-ene kan beregnes. Vi vil gjøre det under forutsetningen
at parametre er kjente (i praksisk vil vi plugge inn estimater for disse).

(a) Beregn forventning og varians for Yij . Finn ogs̊a kovarianser mellom
Yij og Ykl.

(b) Vis at fordelingen til bi gitt alle data kun avhenger av data fra gruppe
i, dvs

p(bi|{yk,j , k = 1, ..., N, j = 1, ..., n}) = p(bi|{yi,j , j = 1, ..., n}).

(c) Finn fordeling til Y i = 1
n

∑n
j=1 Yij gitt bi.

Vis at p(bi|{yi,j , j = 1, ..., n}) = p(bi|yi), dvs gitt gjennomsnittet vil
ikke enkeltobservasjonene gi mer informasjon om bi.

(d) Finn fordelingen p(bi|yi).

Bruk dette til å finne

b̂i = E[bi|yi]
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Finn ogs̊a Var[bi|yi].

Tolk resultatene.

Exercise 22
Datasettet Orthodont er tilgjengelig i R etter å ha gitt kommandoen

library(nlme)

Datasettet er delt opp i grupper etter variabelen Subject, har en respons-
variabel distance og to forklaringsvariable age og Sex.

En nærmere beskrivelse av datasettet kan du f̊a ved kommandoen

help(Orthodont)

Vi vil i denne oppgaven se hvordan lineære blandede kan brukes for å anal-
ysere dette datasettet.

(a) Transformer først Subject til verdiene 1-27 ved

Orthodont$ID = as.factor(as.numeric(Orthodont$Subject))

(b) Utfør først ulike typer eksplorativ dataanalyse for å f̊a en viss oversikt
over data.

(c) Plot distance mot age. For hver gruppe, legg p̊a en regresjonslinje
med distance som respons og age som forklaringsvariable.

Kommenter resultatet.

(d) Utfør n̊a kommandoene

fit1 = lme(distance ~ age,data=Orthodont,random=~1|ID)

plot(Orthodont$age,Orthodont$distance,col=Orthodont$ID)

abline(fit1$coef$fixed,lwd=4)

for (i in 1:27){

abline(cbind(fit1$coef$fixed[1]+fit1$coef$random$ID[i,],

fit1$coef$fixed[2]),col=i)

}

Kommenter resultatene.

(e) Hva blir estimatene p̊a d2 og σ2 her?

(f) Utvid modellen til å ta med Sex. Basert p̊a en Wald-test, er Sex en
signifikant forkarlingsvariabel?
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Exercise 23
Datasettet petrol er tilgjengelig, med inforasjon, i R etter kommandoene

> library(MASS)

> help(petrol)

Interesse vil være å modellere responsen Y

Variabelen ID er her en gruppe-variabel som vi kan modellere tilfeldige ef-
fekter innenfor.

Basert p̊a modell-seleksjons protokollen fra kap 5 i Zuur et al, finn den beste
modellen for disse data.

For den endelige modell, utfør ulike valideringer for å sjekke om modellen
er fornuftig.

Exercise 24
I denne oppgaven vil vi se nærmere p̊a REML estimering i forbindelse med
vanlig lineær regresjon.

Anta Y ∼ N(Xβ, σ2V 0), dvs vi har separert ut σ2 fra kovariansmatrisen.
V̊ar interesse vil bli i estimering av σ2.

Vi vil anta A er en n× (n− p) matrix slik at AT X = 0 med full rang n− p
(der vi antar p < n der p er dimensionen p̊a β og n er dimensionen p̊a Y ).

(a) Vis at AT Y har en fordeling som ikke avhenger av β og spesifiser
denne fordelingen.

(b) Vis at

log f(AT Y ) = Konst − n−p
2 log σ2 − 1

2σ2
Y T A[AT V 0A]−1AT Y

og bruk dette til å vise at ML estimatet for σ2 basert p̊a AT Y er

σ̂2
REML =

1

n − p
Y T A[AT V 0A]−1AT Y

(c) Vis at

Y T A[AT V 0A]−1AT Y = tr[[AT V 0A]−1AT Y [AT Y ]T ]

der tr st̊ar for trase (dvs sum av diagonal elementer).

Hint: For to matriser M1 og M2 av dimensjon r × s og s × r, hen-
holdsvis, s̊a er tr[M1M2] = tr[M2M1].

(d) Vis at E[AT Y [AT Y ]T ] = σ2AT V 0A og bruk dette til å vise at σ̂2
REML

er forventningsrett.

Hint: Merk at forventning og trase-operasjonen kan bytte rekkefølge
(siden trase er en lineær opperator). For den siste delen er det viktig
å holde kontroll p̊a dimensjonene av matrisene involvert.
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(e) Anta n̊a Ã = AB der B er en ikke-singulær matrise av dimensjon
(n−p)× (n−p). Vis at REML estimatet basert p̊a Ã er identisk med
REML estimatet basert p̊a A.

(f) Anta n̊a X = 1N , dvs en kollonne vektor av kun enere. La videre

AT =




1 0 0 · · · 0 −1
0 1 0 · · · 0 −1
0 0 1 · · · 0 −1
...

...
...

. . .
...

...
0 0 0 · · · 1 −1




Anta V 0 = I.

Finn σ̂2
REML i dette tilfellet og vis at vi ender med den vanlige forvent-

ningsrette estimator for σ2.

Hint: Vi har at AT A = I + 11
T . Hvis M = I + vvT der v er en

vektor, s̊a er M−1 = I − kvvT for passende valg av k.

Exercise 25 (AR og MA modeller)
(a) Anta en moving average modell av orden 1, MA(1),

εs = θ1ηs−1 + ηs

der ηs
uif∼ N(0, σ2). Vis at εs og εt er uavhengige for |s − t| > 1.

Vis at εs ∼ N(0, τ2) for alle s for passende valg av τ2.

Hva er korrelasjonen mellom εs og εs+1?

(b) Anta s̊a en mer generell MA(q) modell

εs = θ1ηs−1 + θ2ηs−2 + · · · + θqηs−q + ηs

Vis at εs og εt er uavhengige for |s − t| > q.

Vis at εs ∼ N(0, τ2) for alle s for passende valg av τ2.

Hva er korrelasjonen mellom εs og εs+v for v = 1, ..., q?

(c) Anta n̊a en AR(1) modell

εs = φεs−1 + ηs,

der ηs
uif∼ N(0, σ2). Vis at hvis ε1 ∼ N(0, τ2) der τ2 = σ2/(1− φ2), s̊a

er εs ∼ N(0, τ2) for alle s > 1.

Beregn cor[εs, εt] for alle s, t.

Exercise 26
Betrakt n̊a en AR(1) modell

εs = φεs−1 + ηs, ηs
uif∼ N(0, σ2)

der vi antar ε1 ∼ N(0, τ2) der τ2 = σ2/(1 − φ2).
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(a) Vis at vi ogs̊a kan skrive

cor[εs, εt] = exp{−|t − s|/d}

der d = −1/ log(φ).

Denne formuleringen har den fordel at vi kan generalisere modellen
til situasjoner der avstander mellom tidspunkter ikke nødvendigvis er
de samme hele veien. En slik korrekasjonstrukttur betegnes som en
eksponensiell korrelasjonsfunksjon og d kalles ofte for range parame-
teren.

(b) For Hawaii datasettet (tilgjengelig fra kurs-hjemmesiden), prøv ut
kommandoene

Hawaii = read.table("Hawaii.txt",header=TRUE)

Hawaii$Birds <- sqrt(Hawaii$Moorhen.Kauai)

M0 = gls(Birds ~ Rainfall+Year,na.action=na.omit,data=Hawaii)

M1 = gls(Birds ~ Rainfall + Year, na.action = na.omit,

correlation = corAR1(form =~ Year), data = Hawaii)

Hawaii2 = Hawaii[!is.na(Hawaii$Birds),]

M2 = gls(Birds ~ Rainfall + Year, data = Hawaii2,

correlation = corExp(form =~ Year))

De første kommandoer leser her inn data og tilpasser AR(1) modellen
slik presentert p̊a forelesning. De to siste kommandoene bruker den
eksponensielle korrelasjonsfunksjonen. Merk at vi her ikke behøver
å kreve en rad for hvert eneste år ved at Hawaii2 mangler rader
fra årene 1957, 1965 og 1972. Vi behøver da ikke ha med opsjonen
na.action = na.omit.

Vis at d̂ = −1/ log(φ̂) i dette tilfellet.

Vi vil n̊a analysere et annet datasett, Spruce, som ogs̊a er tilgjengelig fra
kurset hjemmeside og kan leses inn ved kommandoen

Spruce = read.table("Spruce.txt",header=TRUE)

Datasettet viser vekst av ulike trær og inneholder følgende variable:

• Tree, en faktor som identifiserer hvilket tre det er

• days, en numerisk variabel som angir antall dager siden starten av
eksperimentet

• logSize, en numerisk variabel som gir logaritmen av (et estimat) av
volumet p̊a tre-stammen.

• plot, en faktor som identifiserer jordstykket treet ligger innenfor.
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Vi vil starte med å analysere veksten p̊a et enkelt tre, som vi plukker ut ved
kommandoen

Spruce1 = Spruce[Spruce$Tree=="O1T18",]

(c) Plot logSize mot days. Kommenter plottet.

Da det er ulike avstander mellom hver m̊aling vil den eksponensielle
korrelasjonsfunksjon være egnet i dette tilfellet.

(d) Prøv ut en modell der days inng̊ar som en lineær fast effekt og uavhengighet
mellom støyleddene og sammenlikn denne med en modell der du bruker
den eksponsensielle korrelasjonsfunksjonen.

Hvilken modell ser ut til å passe best i dette tilfellet?

Hvilken effekt har det p̊a estimater, standardfeil og p-verdier at en
innkluderer tids-avhengigheter?

(e) Vi vil n̊a utvide analysen til å innkludere alle trærne. Da kan vi ogs̊a
innkludere plot som forklaringsvariabel. Prøv ut kommandoene

M0 = gls(logSize ~ days+plot,Spruce)

cexp = corExp(form =~days|Tree,fixed=FALSE)

M1 = gls(logSize ~ days+plot,Spruce,correlation = cexp)

Formuleringen form =~days|Tree betyr her at den eksponensielle ko-
rrelasjonsstrukturen skal gjøres innenfor hvert tre. Trærne angir her
alts̊a gruppestrukturen og vi vil som før ha uavhengighet mellom grup-
per.

Hvilken modell er best i dette tilfellet?

Hvilken effekt har det n̊a p̊a estimater, standardfeil og p-verdier at en
innkluderer tids-avhengigheter?

Innenfor hver av de to modellene for korrelasjonsstrukturen, utfør
modell-valg for de faste effekter. Vil de to modellene for korrelasjon-
sstrukturer ha innvirkning p̊a valg av modell for de faste effekter?

Hint: Husk at gls bruker REML som default metode for estimering.

Exercise 27
Vi vil i denne oppgaven se p̊a en situasjon der

yij ∼ N(µi, σ
2), i = 1, ..., n, j = 1, ..., m

og alle observasjoner er uavhengige.

Vi vil først og fremst være interessert i estimering av σ2 og se hvordan
estimater for σ2 oppfører seg n̊ar n øker.

Merk at antall parametre øker med n i dette tilfellet.

Vi vil i første del av oppgaven anta m = 2.
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(a) Finn maksimum likelihood estimatene for µi, i = 1, ..., n og σ2.

(b) Finn E[σ̂2
ML] og vis at limn→∞ σ̂2

ML 6= σ2, dvs ML estimatet er ikke
konstistent.

Diskuter hvordan dette er relatert til den generelle ML-teori (dvs hvilke
antagelser er ikke oppfylt i denne situasjonen)?

(c) La n̊a zi = yi1 −yi2. Vis at ML-estimatet for σ2 basert p̊a z1, ..., zn gir
b̊ade er konsistent og forventningsrett.

(d) Vis at estimeringen i forrige deloppgave svarer til REML estimering.

(e) Bektrakt n̊a generell m og finn ML-estimatene for µ1, ..., µn og σ2

basert p̊a {yij , i = 1, ..., n, j = 1, ..., m}.

(f) Finn igjen E[σ̂2
ML]. Hva m̊a til for at σ̂2

ML blir en konsistent estimator?

Exercise 28
Vi skal i denne oppgaven se p̊a et datasett fra Steele (1998) via the Aus-

tralasian Data and Story Library (OzDASL). Et eksperiment ble utført for å
studere effekten av underlag og synsevne p̊a balanse. Balansen p̊a individer
ble observert for to ulike underlag (vanlig og et skumlignende underlag) og
for ulike typer synsevner (øyne åpne, lukket eller delvis begrenset). Bal-
anse var vurdert kvalitativt p̊a en skala fra 1 til 4, men vi vil her se p̊a en
binær respons der 1 svarer til 1 mens 0 svarer til 2,3,4. For hvert individ ble
kjønn, alder samt høyde og vekt registert. Hvert individ ble testet to ganger
for hver kombinasjon av underlag og synsevne, tilsammen 12 observasjoner.
Dataene ligger p̊a kurset hjemmeside og kan leses inn ved kommandoen

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

Her vil stable være v̊ar binære respons (CTSIB er det opprinnelige kvalita-
tive m̊alet).

(a) Start med en vanlig glm tilpasning med Sex,Age,Height,Weight,Surface

og Vision som forklaringsvariable. Forklar hvorfor de P-verdier vi f̊ar
ut ikke er helt til å stole p̊a.

(b) Innkluder s̊a Subject som en faktoriell forklaringsvariabel.

Hvilke problemer f̊ar du i tilpasning her (se b̊ade p̊a hva som skrives
ut under kall til glm og oppsummering av resultater).

Sammenlikn med den foreg̊aende modell, f.eks med anova funksjonen.

Hvilke svakheter har det å spesifisere Subject som en fast effekt?

(c) Prøv s̊a ut Subject som en tilfeldig effekt.

Diskuter fordeler med en slik type modell.



Oppgaver i STK3100/4100. 24

(d) Prøv s̊a ut en modell-valg strategi for å finne de viktige forklaringsvari-
able.

Hvilken modell ender du opp med?

Hvilken effekt har det p̊a de tilfeldige effekter n̊ar noen faste effekter
fjernes?

Hint: Her kan du bruke lmer rutinen, da glmmPQL ikke er s̊a egnet for
modell-sammenlikninger. Du kan bruke anova rutinen for å sammen-
likne to eller flere modeller.

Exercise 29 (ANOVA and LMM models)
Consider a single factor ANOVA model

Yij = µ + αi + εij , εij
iid∼ N(0, σ2), i = 1, ..., I, j = 1, ..., J (*)

where for identifiability we impose the constraints
∑I

i=1 αi = 0. Important
quantities when analysing such models are

SSTr =J
I∑

i=1

(ȳi· − ȳ··)
2

SSE =
I∑

i=1

J∑

j=1

(yij − ȳi·)
2

where ȳi· = 1
J

∑J
j=1 yij and ȳ·· = 1

IJ

∑I
i=1

∑J
j=1 yij .

(a) By looking at textbooks from earlier courses or by your own calcula-
tions, find the expectations of SSTr and SSE under model (*).

Explain how these quantities can be used to test the hypthesis H0 :
α1 = α2 = · · · = αI = 0.

(b) An alternative random effects formulation of the model above is

Yij = µ+Ai + εij , εij
iid∼ N(0, σ2), i = 1, ..., I, j = 1, ..., J (**)

where Ai
iid∼ N(0, σ2

A) and all Ai’s independent of all εij ’s.

Show that this is a special case of a linear mixed model (LMM).

(c) Find the expectations of SSTr and SSE under model (**).

Hint: For finding the expectation of SSE, show that this quantity does
not depend on the αi’s and argue why you then can use results from
(a). For finding the expectation of SSTr, show first that Y i· are iid
and Gaussian.
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(d) Show that

σ̂2 =
SSE

I(J − 1)

σ̂2
A =

SSTr

J(I − 1)
− σ̂2

J

are unbiased estimates for σ2 and σ2
A, respectively.

We will now consider a simulation study, where we generate data according
to model (**) and explore the behavior of the unbiased estimates as well
as the ML estimates (obtained by using lme). For this part, there is an R

script sim_raneff.R available from the course home-page which performs
the simulations for you.

(e) Discuss the two plots you obtain. In particular, comment on the cases
where σ̂2

A < 0. Based on these plots, give an approximate relationship
between the unbiased estimates and the ML estimates.

(f) Now modify the script so that σ2
A = 0. How many of the simulations

result in that σ̂2
A < 0. Up to 4 digits of precision, what are the values

of −2LR for these simulations?

(g) Make a histogram of −2LR for those simulations corresponding to
σ̂2

A > 0. Compare this histogram with a χ2
1 density.

(h) Discuss these results related to the general result that −2LR for testing
H0 : σ2

A = 0 is approximately a mixture of a χ2
0 and a χ2

1 distribution
(with equal weight on each), where here χ2

0 is a distribution putting
all weight in 0.

Modify the script to include a test on H0 based on LR. How many
times is H0 rejected?

(i) An alternative to likelihood ratio tests in this case is to use an F test
directly through the use of SSE and SSTr. Devore and Beck (2007)
state that under H0,

F =
SSTR/(I − 1)

SSE/(I(J − 1))

follows an F -distribution with I − 1 and I(J − 1) degrees of freedom.

Include in the script a test based on this approach and compare with
the LR test.

Comment on the results.

Remarks: Although the F test is easier to use in this case, such a test will
not be possible to use in more general settings such as unbalanced designs
and/or nonlinær models. In such cases, likelihood ratio tests needs to be
used.
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Exercise 30
The abrasion data frame has 16 rows and 4 columns. Four materials were
fed into a wear testing machine and the amount of wear recorded. Four
samples could be processed at the same time and the position of these sam-
ples may be important. A Latin square design was used (this detail is not
important for us here). A possible model for these data are

yijk = β0 + αi + ηj + γk + εijk

where i is an index for the type of material, j an index for the position and k
for the run. Here β0 and the αi’s are treated as fixed effects while ηj , γk, εijk

are random quantities.

(a) Show that the model can be written as a linear mixed model and
specify the parameters involved.

(b) This model can be fitted by the lmer routine (lme apparently do not
cover this case) by the command

fit = lmer(wear~material+(1|run)+(1|position),abrasion)

Look at the output from this call and specify the estimates of the
parameters involved.

(c) Perform tests for checking wheter a simpler structure on the random
effects can be used.

(d) Also perform a test for checking whether material should be part of
the model
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Exercise 31 ()
I et større studie for å undersøke hvilke faktorer som beskriver lungevekst
(m̊alt som endringer i lungefunksjon i ten̊arene) ble totalt 13,379 barn un-
dersøkt mhp lungefunksjon p̊a ulike tidspunkter. Vi vil se p̊a et lite delset
best̊aende av 300 jenter der endringer i lungefunksjon ble m̊alt gjennom
maksimal innpust fulgt av presset utbl̊asning s̊a fort som mulig i en lukket
kontainer, der totalt volum bl̊ast ut det første sekund, FEVi blir registert.

Plottet nedenfor viser log(FEV1) mot alder for 25 tilfeldige utvalgte jenter.
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Vi vil i starten av oppgaven se p̊a følgende modell:

Yij |bi
uavh∼ N(µij , σ

2)

µij =β0 + β1Ageij + β2 log(Htij) + β3Ageij log(Htij) + bi

bi
uif∼N(0, d)

der Y = log(FEV1), Ageij er alder ved m̊alinge og der Htij er tilhørende
høyde.

(a) Diskuter hvorfor det er fornuftig å ha med tilfeldige effekter for analyse
av disse data.

Hva blir korrelasjonen mellom to observasjoner fra samme individ in-
nenfor denne modellen?

(b) Hvorfor er det hensiktsmessig å ta med mange faste effekter i modellen
i et tidlig stadium av analysen, før strukturen p̊a de tilfeldige ledd er
bestemt?

Utskriften nedenfor viser resultatene fra en tilpasning av modellen ovenfor
ved hjelp av REML estimering.

Linear mixed model fit by REML

Formula: LogFEV1 ~ Age * log(Ht) + (1 | ID)

Data: topeka

AIC BIC logLik deviance REMLdev
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-4515 -4482 2264 -4562 -4527

Random effects:

Groups Name Variance Std.Dev.

ID (Intercept) 0.0090710 0.095242

Residual 0.0040626 0.063738

Number of obs: 1993, groups: ID, 299

Fixed effects:

Estimate Std. Error t value

(Intercept) -0.1777251 0.0323194 -5.499

Age -0.0008542 0.0043038 -0.198

log(Ht) 1.9188462 0.0648401 29.593

Age:log(Ht) 0.0453024 0.0075763 5.980

(c) Forklar hva vi mener med REML estimering her. Hvorfor er det forde-
laktig å bruke REML estimering i forbindelse med modeller som in-
neholder blandede effekter?

Hva blir den estimerte korrelasjonen mellom to observasjoner fra samme
individ her?

(d) En modell der vi legger til en tilfeldig effekt multiplisert med log(Ht)ij

ga følgende resultat:

Linear mixed model fit by REML

Formula: LogFEV1 ~ Age * log(Ht) + (1 + log(Ht) | ID)

Data: topeka

AIC BIC logLik deviance REMLdev

-4629 -4584 2322 -4678 -4645

Random effects:

Groups Name Variance Std.Dev. Corr

ID (Intercept) 0.0138480 0.117678

log(Ht) 0.0784168 0.280030 -0.645

Residual 0.0033921 0.058242

En annen modell der vi ogs̊a legger til en tilfeldig effekt multiplisert
med Ageij ga følgende resultat:

Linear mixed model fit by REML

Formula: LogFEV1 ~ Age * log(Ht) + (1 + Age + log(Ht) | ID)

Data: topeka

AIC BIC logLik deviance REMLdev

-4624 -4563 2323 -4680 -4646

Random effects:

Groups Name Variance Std.Dev. Corr

ID (Intercept) 1.3935e-02 0.1180468



Oppgaver i STK3100/4100. 29

Age 2.1296e-05 0.0046147 -0.266

log(Ht) 7.6638e-02 0.2768358 -0.517 -0.237

Residual 3.3631e-03 0.0579925

Hva blir forskjell i antall parametre mellom de ulike modeller?

Bruk dette til å vurdere hvilken modell som er best mhp likelihood
ratio prinsippet.

Stemmer din konklusjon med AIC/BIC kriteriene?

(e) Vi vil s̊a se p̊a de faste effekter. Hvorfor er det ikke hensiktsmessig å
bruke REML estimering n̊ar en skal sammenlikne modeller med ulike
faste effekter?

(f) Modellen med to tilfeldige effekter der ML estimering er brukt viste
følgende resultater for de faste effekter:

Fixed effects:

Estimate Std. Error t value

(Intercept) -0.110366 0.035296 -3.127

Age -0.011651 0.004626 -2.519

log(Ht) 1.849369 0.069083 26.770

Age:log(Ht) 0.063350 0.008194 7.731

Bruk dette til å argumentere for at det ikke er hensiktsmessig å fjerne
noen av de faste effektene.

(g) Full utskrift av den endelige modell basert p̊a REML estimering er
gitt nedenfor. Bruk dette til å estimere µ = E[Y ] for Age = 9.3415
og Ht = 1.20, beregne tilhørende standardavvik og lage et 95% konfi-
densintervall for µ.

Hint: Husk p̊a korrelasjoner mellom β-estimatene.!

Linear mixed model fit by REML

Formula: LogFEV1 ~ Age * log(Ht) + (1 + log(Ht) | ID)

Data: topeka

AIC BIC logLik deviance REMLdev

-4629 -4584 2322 -4678 -4645

Random effects:

Groups Name Variance Std.Dev. Corr

ID (Intercept) 0.0138480 0.117678

log(Ht) 0.0784168 0.280030 -0.645

Residual 0.0033921 0.058242

Number of obs: 1993, groups: ID, 299

Fixed effects:
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Estimate Std. Error t value

(Intercept) -0.110118 0.035344 -3.116

Age -0.011694 0.004631 -2.525

log(Ht) 1.849176 0.069173 26.733

Age:log(Ht) 0.063419 0.008204 7.730

Correlation of Fixed Effects:

(Intr) Age lg(Ht)

Age -0.932

log(Ht) -0.814 0.608

Age:log(Ht) 0.963 -0.967 -0.770


