Tentamen Regressie en Variantie-Analyse (í gí 530440)
Vrijdag í 3 april 2012 van 8:45 tot í í :45 uur
Dit tentamen bestaat uit 6 vragen en 1 bonuspuntvraag.
Als er gevraagd wordt naar een toets, geef dan aan (voor zover nog niet gegeven) :
(l) De modelveronderstellingen (het "statistisch model"),
(2) De formulering van de nulhypothese en alternatieve hypothese,
(3) De formule voor de toetsingsgrootheid, indien er meerdere formules mogelijk zijn
kies dan voor de formule die rekentechnisch het eenvoudigst is.
(4) De verdeling van de toetsingsgrootheid onder de nulhypothese,
(5) Geef aan voor welke waarden van de toetsingsgrootheid de nulhypothese
verworpen moet worden. (Als Z de toetsingsgrootheid is, verwerp je dan de
nulhypothesevoor T>c? Of voor T<-c?Of voorzowel T>c alsT<-c?)

Vraag

1

Beschrijf

hoe

residuenplots beoordeeld moeten worden

modelveronderstellingen (het "statístisch model") controleert.

als je

de

Yraag2
We gaan uit van het algemene regressiemodel met /r verklarende variabelen. Toon aan
dat de vector van residuen E en de vector B (schatter van p) ongecorreleerd zijn als
de Gauss-Markov-voorwaarden vervuld zijn, en onderling onafhankelijk zijn als
Y

- N(Xp,o'I)

.

Vraag 3

Geef aan hoe we het model van de variantie.analyse met 1 factor in de vorm
" Y = X0 + t "
kunnen schrijven, en pas algemene toetsingstheorie van
regressiemodellen toe om de nulhypothese Ho:(ar,...,ar)=0 te toetsen tegen de
alternatíeve hypothese Hr:(ar,...,ar)*0. (Bij het beantwoorden van deze vraag
worden voor kansverdelingen en formules van toetsingsgrootheden geen bewijzen
verwacht.)

Vraag 4
Beschouw enkelvoudige lineaire regressie zonder constante Bo :
(i =1,2,...,n),
\=Brx,+e,
waarbíjwe aannemen dat de storingen e, onderling onafhankelijk en N(0,o2)-verdeeld
zijn. Beschrijf de constructie van betrouwbaarheidsintervallen voor Br. Geef daarbij ook
aan wat de geschatte standaardaflrijking ('standard erro/) van de betrokken schatter is.

Vraag 5
Beschouw het regressiemodel met modelvergelijkÍng
Y, = flo * $rx,, * §zx,z +...+ Brx,r + e,

waar de storingen e, voldoen aan een AR(1)-model. Laat zien dat cov(a)=o2c) geldt
met Q een matrix die alleen van een correlatiecoëfficiënt p. afhangt. Geef de formule
voor de'estimated generalized least squares estimator'van de vecior p.

Vraag 6
Beschouw het regressiemodel Y = Xg + a met de Gaus+Markov-voorwaarden. Toon
aan dat P nn consistente schatter van B is als tr(X, X)-, -+ 0 (als n
-> a).

BONUSPUNTVRA.AG

Vraag A
Beschouw het algemene regressiemodel met normale verdelíngen:
Y

- N(Xp,o'Io),

x

een nx(k+l) matrix is van rang k+l (k+l<n). we toetsen de
nulhypothese Ho:CB-y=Q tegen de alternatieve hypothese Hr:CB-y*0. De
mx(k+l) matrix c heeft rang rn, met m<k+|. Bewijs dat de (algemene)

waar

toetsingsgrootheid

F

onder de nulhypothese een F*.,_r_, -verdeling heeft.

Normering:

De

vragen

1 tlm 6 tellen even zwaar mee, de score van deze zes vragen

geschaald naar een cijfer tussen 1 en 10.
Met vraag A kun je een bonuspunt scoren.

wordt

