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Skattning av åtgärdseffekt i närvaro
av regressionseffekter

av Stig Danieisson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

I rapporten studeras probiemet att i en icke-experimenteii före-

efter-studie försöka uppskatta effekten av en åtgärd pâ antaiet

trafikoiyckor i vägkorsningar. Oiyckorna antas inträffa eniigtem

Poissonprocess med oiika intensiteter i oiika korsningar. De i

undersökningen studerade korsningarna antas ha vaits med s k biack

spot-teknik, d v 5 korsningar med höga olyckstai under föreperioden

har utvaits för studierna.

I den matematiska modeiien får detta den konsekvensen, att antaiet

inträffade oiyckor under föreperioden i en utvaid korsning biir

trunkerat Poissonfördeiat. Under efterperioden är antaiet in-

träffade oiyckor Poissonfördeiat (utan restriktioner), varför an-

taiet oiyckor i genomsnitt minskar meiian perioderna även om åt-

gärden saknar effekt. Storleken hos denna s k regressionseffekt

studeras i rapporten.

Från observerade oiycksantai under före- och efterperioden skattas

åtgärdseffekten deis med en intuitiv metod och deis med maximum

iikeiihood-metoden. Egenskaperna hos de två skattningsmetoderna

belyses med hjäip av simuieringsstudier. Maximum iikeiihood-me-

toden verkar i aiimänhet vara att föredra, främst med tanke på att

den ger skattningar med högre precision.

Projektet har finansierats genom VTIs egna FoU-medei.
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Estimation of the effect of a countermeasure in the
presence of regressions effects

by Stig DanieTsson
Nationai Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

I The report studies the probTem of estimating in a non-experimentaT

before-and-after investigation the effect of a countermeasure on

the number of traffic accidents at road junctions. The accidents

are assumed to occur according to a Poisson process with different

intensities at different junctions. The junctions studied in this

investigation are assumed to have been seiectedvvnüithetHackspot-

technique, i.e. junctions with high numbers of accidents during

the before-period have been chosen for the investigation.

In the mathematicai mode] this has the consequence that the num-

ber of accidents occuring during the before-period at a seiected

junction has a truncated Poisson distribution. During the after-

period the number of accidents has a Poisson distribution (without

restrictions), so that the number of accidents on the average de-

creases between the periods even if the countermeasuretms:u3effect.

The magnitude of this regression effect is studied in the report.

The observed numbers of accidents during the before- and after-pe-

riod are used to estimate the effect of the countermeasure both

with an intuitive method and with the maximum TikeTihood method.

The Characteristics of the two methods of estimation are iTTustra-

ted with the aid of simuTation studies. In generaT the maximum

TikeTihood method appears preferabTy, mainiy because it produces

estimates with higher precision.

The project was financed through the Institutes s own research and

deveTopment funds.
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Skattning av åtgärdseffekt i närvaro
av regressionseffekter

av Stig Danieisson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I många icke-experimenteiia före-efter-studier drabbas man av en

s k regressionseffekt, som gör det svårt att mätachyiåtgärdseffekt

man viii studera. Probiemet uppstår om urvaiet av försöksenheter

görs systematiskt med hänsyn tiii den studerade variabeins utfaii

under föreperioden.

I rapporten studeras probiemet att uppskatta effekten av en åtgärd

som införs i vägkorsningar. Som effektvariabei används antalet

inträffade trafikoiyckor under en fix period. Den modeii som stu-

deras är att oiyckorna inträffar eniigt en Poissonprocessrmaioiika

intensiteter (m1) för oiika korsningar. Vidare förutsätts att de

korsningar som under föreperioden haft höga oiycksantai biir ut-

vaida för studien. Detta översätts i modeiien tiii att antaietin-

träffade oiyckor under föreperioden i de utvaida korsningarna är

trunkerat Poissonfördeiat med trunkeringspunkter (ki) som kan vara

oiika för de oiika korsningarna. Antaiet oiyckor under efterpe-

rioden förutsätts vara Poissonfördeiat med väntevärde d - m., där1

aiitså 1 - a är effekten av den studerade åtgärden.

Först studeras storieken hos den regressionseffekt man kanförvänta

sig. Regressionseffekten är den oiycksreducerande effekt man rå-

kar ut för även om åtgärden saknar effekt. Regressionseffekten

definieras som kvoten meiian den förväntade oiycksminskningen och

det förväntade oiycksantaiet under föreperioden. Regressionseffek-

ten har beräknats för oiika kombinationer av mi och ki. De beräk-

nade effekterna stâr i god överensstämmeise med empiriskt funna

resultat. Det visar sig vara reaiistiskt att räkna med regressions-

effekter på uppemot 70 %, om mi är iitet och ki är ungefär den

övre 95 % prediktionsgränsen för antaiet oiyckor.
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Med oiycksdata från före- och efterperioderna är det möjligt att

skatta åtgärdseffekten 1 - d. För att klara detta måste man också

skatta m1, ..., mn. Två oiika skattningsmetoder studeras i rappor-

ten: maximum iikeiihood-metoden (ML-metoden) och en intuitiv me-

tod som föreslagits av Hauer (3, 4).

Den intuitiva metoden innebär att man separat skattar varje mi med

observerat oiycksantai i korsningen om detta antai är större än

ki, i annat tai] skattas mi med 0. Man kan sedan skatta a med

kvoten

totaia antaiet oiyckor i korsningarna under efterperioden

 

summan av skattade mi

ML-metoden innebär att man simuitant med avseende på_vm1, m2, . . . , mn

och d maximerar sannoiikheten att få de observerade oiycksantaien

under före- och efterperioden.. Skattningarna av m1, ..., mn går

inte att bestämma expiicit utan måste beräknas med numeriska me-

toder. Skattningen av a biir av samma form som för den intuitiva

metoden.

För att jämföra de två skattningsmetoderna har ett antai simuie-

ringsstudier genomförts. Det visar sig att båda metoderna något

överskattar a, d v 5 med båda metoderna eiimineras heia regressions-

effekten (och lite tiii). Genomgående gäiier att ML-metoden ger

d-skattningar som är mer precisa än de skattningar som erhåiies

med den intuitiva metoden. Förreiativt sett små stickprov och/eHer

stora d visar sig ML-metoden ge skattningar som iigger närmare d

än vad den intuitiva metoden ger. Förhåiiandet biir det omvända

för stora stickprov och/eiier små d. Dock är skiiinaderna meiian

de två metoderna inte särskiit stora. Med hänsyn tiil att ML-me-

toden ger betydande precisionsvinster verkar denna metod vara att

föredra.

En metod att bestämma approximativa konfidensintervaii för o har

också värderats i simuieringsstudierna. Det visar sig att de app-

roximativa konfidensintervaiien har en reiativt god överensstämmeise

med de "exakta" som beräknats från simuieringsresuitaten.
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Estimation of the effect of a countermeasure in the
presence of regression effects

by Stig DanieTsson
NationaT Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
3-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

Many non-experimentaT before-and-after studies are infTuenced by

the regressions effect, which makes it difficuTt to measure the

effect of the countermeasure being studied. The probTem occurswmen

the seTection of experimentaT units is made systematicaTTy with

regard to the effects on the variabTe being studied during the be-

fore-period.

The report studies the probTem of estimatingiüueeffectcniacounter-

measure impTemented at road junctions. The effect variabTe con-

sists of the number of accidents occuring during a fixed period.

The modeT studied is one where the accidents occur according to a

Poisson process with different intensities (m1) for different junc-

tions. Furthermore, it is presupposed that the junctions with high

numbers of accidents during the before-period wiTT be seTected for

the study. In the modeT this is transiated to the assumption that

the number of accidents occurring at the seTected junctions during

the before-period has a truncated Poisson distribution with trunca-

tion points (ki) which may vary between the different junctions.

The number of accidents during the after-period is assumed to have

a Poisson distribution with expected vaTue d - mi, where 1 - o is

the effect of the studied countermeasure.

The magnitude of the expected regression effects is studied first.

The regression effect is the accident-reducing effect occurring

even if the countermeasure has no effect. The regression effect is

defined as the ratio between the expected reduction in accidents

and the expected number of accidents during the before-period, and

has been caTcuTated for different combinations of mi and ki. The

caTcuTated effects agrees weTT with resuTts obtained empiricaTTy.
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It appears reaTistic to work with a regression effect of about705%

if mi is smaTT and ki is approximateTy the upper 95 % prediction

TeveT for the number of accidents.

Using accident data from the before- and after-periods itis;possibTe

to estimate the effect of the countermeasure T - d. In order to do

this it is necessary to estimate m1, m2, ..., mn. Two different

estimation methods are studied in the report: the maximum TikeTi-

hood method (ML-method) and an intuitive method proposed by Hauer

(3, 4). In the intuitive method each mi is estimated with the ob-

served number of accidents at the actuaT junction if this number

is greater than ki, otherwise mi is estimated with 0. Then d can

be estimated with the ratio:

totaT number of accidents at the junctions during the after-period

sum of estimated mi

In the ML-method the probabiTity of obtaining the observed numbers

of accidents during the before- and after-period is maximized with

regard to m1, m2, ..., mn simuTtaneousTy. The estimates of

m1, ..., mn cannot be determined expTicitTy but must be caTcuTated

with numericaT methods. The estimate of d wiTT be of the same form

as for the intuitive method.

In order to compare the two methods of estimation a number of simu-

Tation studies have been made. It is found that both methods some-

what overestimate d, i.e. both methods eTiminate the entire re-

gression effect (and a bit more). The ML-method throughout gives

estimates which are more precise than those obtained with the in-

tuitive method. For reTativeTy smaTT sampTes and/or Targe d the

ML-method gives estimates cToser to d than do the estimates made

with the intuitive method. The reverse hons true forTartmasampTes

and/or smaTT d. However the differences between the two methods

are not especiaTTy great. Since the ML-method provides considerabTe

gains in precision this method woqu appear preferabTe.

A method for determining approximate confidence Timits for a has

aTso been evaTuated in the simuTation studies. It is found that the

approximate Timits agree reTativeTy weTT with the exact Timits

caTcuTated from the simuTation resuTts.
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1. INLEDNING

Ett problem vid många före-efter-studier är den s k regressionse'

effekten. Denna orsakas av att urvalet av försöksenheter görs med

hänsyn till den studerade variabelns utfall under föreperioden.

Antag t ex att man vill studera effekten på antalet trafikolyckor

av en viss åtgärd i vägkorsningar. Av tradition brukar man då

genomföra dessa åtgärds-effektstudier så, att man väljer ut ett

antal vägkorsningar som är särskilt olycksbelastade (d v 5 där

olycksantalet ligger väsentligt över det förväntade). Detta inne-

bär att även om åtgärden inte har någon effekt, så kommer ändå

antalet olyckor i de studerade vägkorsningarna att minska efter

åtgärden, eftersom antalet olyckor strävar att återgå till genom-

snittet.

Problemet med regressionseffekter vid olika typer av före-efter-

studier har länge varit känt. Det är dock först på senare tid

som man har insett hur stort problemet kan vara. Genom empiriska

studier har Bröde-Larsson (l) observerat regressionseffekter på

25-65 % för antalet trafikolyckor i vägkorsningar på landsbygden.
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2. PROBLEMFORMULERING

För enkelhetens skull formulerar vi problemet i anslutning till

ett exempel. Antag att vi vill studera effekten av en åtgärd

i vägkorsningar. Betrakta då vägkorsning nr i och låt

xi = antalet olyckor under en period före åtgärden

Vi ansätter modellen att olika Xi är oberoende och Poissonför-

delade med väntevärde mi, d v 5 sannolikheten att få r st olyckor

i korsningen är

Pr(ñH) = P(xi = r): e 1-1- ; r = 0, 1, 2 ....

Observera att förväntade antalet olyckor m1 varierar från korsning

till korsning, kanske främst beroende på olika trafikflöden.

För att förenkla beteckningarna antar vi att den studerade perio-

den efter åtgärden är lika lång som före-perioden. För korsning

nr i inför vi

y1 = antalet olyckor efter åtgärden

och kan då anta att olika yi är oberoende sinsemellan och oberoende

av alla X1 och dessutom Poissonfördelade:

Vi antar att åtgärdseffekten procentuellt sett är lika stor i alla

korsningar, d v 5 vi antar att yj är Poissonfördelad med parameter

d - m1. Rimligheten i detta antagande kan vara diskutabel. Troligen

varierar åtgärdseffekten med olika m1 bl a beroende på den varierande

mängd övriga åtgärder som förmodligen är genomförda i korsningarna.

Utan kunskaper om dessa förhållanden finns dock inget fog för att

arbeta med någon annan modell än denna enkla multiplikativa. Modellen

innebär att sannolikheten att få r st olyckor i korsningen efter åt-

gärd är

Åtgärden har inte haft någon effekt om a = i, positiv effekt om

a < 1 och negativ effekt om a > 1.
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Med hjäip av ett urvai av vägkorsningar viii vi uppskatta a och göra

en osäkerhetsbedömning av skattningen. Skattningsprobiemet är enkeit

om urvaiet görs utan hänsyn tiii de observerade oiycksantaien under

föreperioden. I praktiken är detta dock inte faiiet, utan man går in

för att väija särskiit oiycksbeiastade korsningar, s k biack spots.

Vi gör antagandet att korsning nr i ingår i urvaiet bara om antaiet

oiyckor xi är minst ki stycken. Detta innebär att för korsning nr i

i urvaiet är antaiet olyckor X1 före åtgärd minst ki st och sannoiik-

heten för r st oiyckor är

 

xi sägs vara trunkerat Poissonsfördeiad.

Antalet oiyckor yi efter åtgärden påverkas ju inte av urvaisför-

farandet varför fördeiningen för yi fortfarande är den som an-

givits ovan.

Innan vi går in på att skatta d skaii vi närmare studera inne-

börden av den trunkerade Poissonsfördeiningen och den regres-

sionseffekt som därmed uppstår. En dei av resuitaten nedan har

också tagits fram av Hauer (3).
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3. TRUNKERAD POISSONSFDRDELNING OCH FURVÃNTAD REGRESSIDNSEFFEKT

Vi begränsar nu studiet tii] en given korsning. Låt då x vara

trunkerat Poissonfördeiad eniigt

 

I I Pr(m)

Dr(m) = P(X = F) = , r = k, k+1,
qk(m)

-m mr m
dar prim) = e -FT och qk(m) - :=kpr(m) , k 2 i

Inför vidare ok(m) som väntevärdet av x . Skevheten B kan då

skrivas

B = uk(m) - m

d v 5 B är den förväntade skiiinaden meiian antalet oiyckor

före och efter åtgärd. Förväntade regressionseffekten R (i %)

definieras eniigt

R = 7 O 100

Om vi kan bestämma ok(m) biir det iätt att studera R. Vänte-

värdet hos en trunkerad Poissonfördeining finns i oiika ut-

tryck angivet på många stäiien i litteraturen, se t ex Hauer (3)

och Seivin (6).

u (m) = % r o' (m) =--T- % r o (m) = m ä P (m) =
k r=k r qk m) r=k r qkzm) r=k r'1

= _-m_\ q (m) = m (1 T Pk_1(m)) = m + m pk-1(m) = m + k Pk(m)

qkkm' k'1 qk(m) qk(m) k( 5
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Såiedes får 8 det enkia utseendet

qk(m) pk_1(m)
R- 'W)>° :az-Tri) .

Det är också intressant att se viiken spridning man har i den

trunkerade Poissonsfördeiningen. Det gäiier att

E['2] mZprm) 1 oo(2 )
:T : Z __ 3X ;LW kampr-ZWW

i 2
-'5;Tñy (m qk 2(m) + m qk_1(m)

(Formein är sann även för k=1 bara qk_9(m) toikas som 1).

Genom att konstatera att

m2 pk_2(m) = k(k-1)pk(m) och m pk_1(m) = k pkim)

I 27I
. . . g .
Kan Vi skriva om E LX ;eniigt

[ .21 Pk(m)
E X = k(k+m) W + m(m+i)

Härur erhâiis variansen

P m)[.21 2 Pkm) zpkm k(
Vaer :E X J'Uk (m)=m(1-kW)+k

För oiika m och k är det sedan iätt att på en dator beräkna de

ovan häriedda parametrarna.
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Väntevärde, standardavvikelse och förväntad regressionseffekt i

trunkerad Poissonfördelning
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= väntevärde och varians i den icke trunkerade Poissonfördelningen
trunkeringspunkten

m
k

Siffrorna i varje matriselement är i tur och ordning väntevärde,
förväntad regressionseffekt (i %) och standardavvikelse.

De kvantiteter som i beräkningarna blir osäkra p g a numerisk in-
stabilitet har uteslutits ur tabellen. De är dessutom i praktiken
ganska ointressanta.

Av tabellen framgår att regressionseffekten kan vara mycket betydelse-

full. När m är större än 2k blir regressionseffekten oftast av ganska

liten storlek. När m är av storleksordningen k erhålls en regressions-

effekt på 20-40 %. För kraftigare trunkeringar blir effekten större

och i extrema men realistiska fall kan man riskera effekter på 50-70 %.

Vi ser också att vi har en regressionseffekt inte bara på väntevärdet

utan även på standardavvikelsen. Minskningen i standardavvikelse är

ganska betydande; en halvering av V'm\är inte orealistisk.

Detta kan få allvarliga följder för statistiska metoder som utnyttjar

predikterade antal olyckor. Om man inte justerar för regressions-

effekterna får man alltså ett falskt högt prediktionsvärde och dess-

utom ett falskt snävt prediktionsintervall.
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SKATTNING AV REGRESSIONSEFFEKTEN

l

Som i avsnitt 3 betraktar vi en given korsning och iåter x vara

antaiet oiyckor i korsningen. Vi har sett att

. P (m)
E [x ] = m + k k

qk(m)

Hauer (3) och (4) föresiår en skattning för summan av olyckor i n

korsningar (aiia trunkerade i samma k). Resuitatet kan också åter-

finnas i en artikei av Robbins (5). Försiaget kan toikas så att man
. Pk(m) " . .
1 . °Vi i skatta EETET med en iampiig reiativ frekvens. Men då man har

bara en mätning i korsningen biir skattningen

;Pk(m$1 i om x = k
Skattat\_qk'(m)/i= 0 om X > k

d v 5 skattningen av m biir (då E [E ] skattas med x!)

2^ 0 om x' = k
m:

X'anIBEK

Om man sedan Summerar över de utvalda korsningarna får man den skatt-

ning som Hauer har föresiagit.

Vid närmare studium av skattningen kan den förefaiia märkiig. Varför

skaii man någon gång tro på (det aiitför stora) X1 och varför skaii

man skatta m med 0 då x' = k? Skattningen har konstruerats med motivet

att bli väntevärdesriktig, genom att man justerar x' så att den juste-

rade skattningen inte får biastermen kgk(gl),iviiken ju är första

termen i den summa som bestämmer E(x')).

Skattningen n är aiitså väntevärdesriktig och man bestämmer iätt dess

varians eniigt

E [1712]: 5 rz . im) = 1 (m2 q (m) + m q (mnr=k+1 qkim) åQCHT k-i k

varför

2 Pk_1(m) k Pk(m)

Vi ser att Var[a]ofta blir stor (i förhåiiande tiii m)
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Att skattningen har stor varians beror förstås på den okäns-
. . P (m) " u

i . I st 11 f k t -iga skattningen av 55657 . a .et or att s a ta denna be

tingade sannoiikhet och sedan impiiCit iösa m, borde det vara

bättre att försöka skatta m direkt.

En skattning av m med momentmetoden innebär att man försöker

 

iösa ekvationen

x' = E EK] ==ni+ §;:%;T)

med avseende på m.

Oftast brukar man få bättre skattningar med den s k maXimum

iikeiihood-metoden (ML-metoden) än med momentmetoden. ML-metoden

 

innebär att man som skattning av m använder det värde som maxi-

merar iikeiihooden (sannoiikheten för det observerade värdet)

 

\ . PX'(m)
L(m/ = px: (W) = W

r
inn) =TnL(m) = x' in m - in (få 27-) -1n(x")

r=k '

d1(m)=l<_'_ 1 og mM -O
dm m % .mL :_k ir-ii'

rl '
r=k

1 qk 1(m)

d v 5 samma ekvation som vid momentmetoden ger ML-skattningen.

Detta resultat finns också hos Cohen (2) och Seivin (6).

Nu gäiier för funktionen

f(m>=E[X']=m+k°W

att

f(m) >m för aHa m >O

d v s ML-skattningen

m* <xl
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Vidare ser man lätt att

lim f(m) = k

m *'0

d'v s om x' = k blir m* = 0

För funktionen f(m) gäller vidare att den har en asymptot i

y = m, vilket innebär att för stora x' ligger m* nära x'.

I motsats mot den tidigare skattningen m gäller att ML-skatt-

ningen m* aldrig antar det alltför stora värdet x'. Däremot

får man skattningen m*= m = 0 om x' = k, vilket ur praktisk

synvikel är ett rätt märkligt resultat. Eftersom n är en

väntevärdesriktig skattning av m och m* < m (utom då båda

är 0) så gäller att m* i genomsnitt underskattar m.

 

Skattningen m* erhålls numeriskt genom att lösa ekvationen

för det observerade värdet x'.

Efter litet räknande kan man observera att

f(m) har minimum i m = 0

f(m) är monotont växande för m > 0.

Lösningen m = m* illustreras enkelt med en geometrisk kontruk-

tion.

 

 

 

V
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Det är lätt att på en dator beräkna m* för ett givet x'. För
i11ustrationens sku11 har vi i fa11et k = 2 beräknat m* för

några 011ka x'.

x' 2 3 4 5 6 7

 

m* 0 2,2 3,6 4,8 5,9 7,0

ÄNM: Den skattade regressionseffekten erhâ11s som

R* = X" m* - 100
X
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5. SIMULTANA SKATTNINGAR AV REGRESSIONSEFFEKTER OCH ÅTGÄRDSEFFEKT

Betrakta korsning nr i där

xi = antaiet oiyckor före åtgärd

har sannoiikhetsfördeiningen

medan

yi = antalet oiyckor efter åtgärd

har sannoiikhetsfördeiningen

Här är med tidigare beteckningar

\ Y'
e'Å A

?T

Y.
-Å Ä

P = 9 3 =

"S
[
4
8

:k

Om vi viii skatta mi och d enbart med data från korsning nr i

" blir iikeiihooden (för observationen (xå, y1))

   

P .(m.)X1 1
L 2 0 CL(mvd) Pyi( m1)

1 mar

1 = in L = - dm + (Xi + y ) in m. - in (% ) + y. in a -
i i _ i

r-k. rl
i

- in xil- in y%!

k y.
ål = - m. + -1 = 0
aa i d

91 _ X1+y1 qkj-imi) 0
m - - m + m. - q (m.) '

0 i i ki i
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Lösning av de två ekvationerna ger

 

där m1* erhåiis ur ekvationen

qk._1(mi)
1

Detta är exakt den ekvation vi redan studerat i avsnitt 4.

ANM: Skattningen o? förutsätter att mi* > 0. Sjäivfaiiet går

o inte att skatta om mi* = 0.

Ovanstående skattningar av a och mi kan dock inte vara särskilt

bra. Även a skattas ju individueiit för varje korsning, d v 5

vi tiiiåter att d varierar med i. Om vi förutsätter ett gemen-

samt a för varje korsning bör vi utnyttja iikeiihooden för aiia

n korsningarna när vi skattar a (och aiia mi). För observa-

tionerna 4

(X1, y1), (xå, yz), ..., (xå, yn)

biir iikeiihooden

 

_ Q «L(a,m1, , mn) - L_ pX (m1) py (om )
1-1 i i

n I n m mir n

i = in L - - dZm1 + g (X1 + v1) in m5 - 2 in (: rr .
1:1 1:1 r=k1 ' 1:1

n
- i i .11n("i=1x1 y1.)

k Zy.

51:-2m. +_l=0
3a i a

31 >q+y qk_1(m)
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Lösning av ekvationerna ger

där m *, ..., mn* erhåiis ur ekvationerna

 

Vi får nu uppenbariigen inte samma typ av ekvationer som i av-

snitt 4. Ekvationssystemet ovan kräver i princip en simuitan iös-

ning m a p aiia m1 och biir därmed numeriskt mycket besväriigare

än motsvarande probiem i avsnitt 4. Vi skriver om ekvationerna

eniigt

qk__1(m1)

m. 1 = (x + y ) - d*m'
i __7ü:73577 i i 7

'I.1

varor vi ser att samma iösning som i avsnitt 4 erhåiis bara om

alla_y1 = 0. I faiiet att yi = 0 men minst ett annat yj > 0 ser

vi att ML-skattningen m1* nu biir mindre. Genereiit ser vi att

det är förhâiiandet meiian yj och d*m1 (där E(yj) = dmj) som avgör

om den aktueiia skattningen biir större eiier mindre än den i av-'

snitt 4. I extremfaiiet att xi = ki biir m1 = 0 ML-iösningen om

yi = 0 men däremot inte om yj > 0. Vi ser också att ML-skattningarna

m1*, ..., mn* nu inte är oberoende stokastiska variabier eftersom m1*

kommer att bero på Zyi och ij*.

Det ekvationssystem

qk.i _ 1(mi)

m1 = (Xi
ij (mi)

 

som ger ML-skattningarna av m1, ..., mn behöver i praktiken inte

iösas simuitant m a p aiia m1. Man kan i staiiet för i = 1, 2, ...,

iösa varje endimensioneii ekvation genom att fixera d* (ekvationen

biir av samma typ som den i avsnitt 4). Man prövar sedan oiika d*
i. C * i' i

och accepterar iosningen (m7, mä, ..., mn) nar aVVikeisen meiian
?y-e i
L.: 1 .

ett (ofta) stort anta] gånger iösa n st enkia ekvationer är numeriskt

tidsbesparande jämfört med att direkt iösa det n-dimensioneiia prob-

det fixerade &* 0Ch * biir tiiiräckiigt iiten. Denna metod att
3

iemet.
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Det är nu inte skattningarna av m1, ..., mn som är av primärt in-

tresse utan i stä11et skattningen av a. Tyvärr beror ju a* exp1icit

på Zm1*, varför vi är nödsakade att beräkna m1* numeriskt. Det

största pr0b1emet b1ir dock osäkerhetsbedömningen av a* som ju för-

utsätter en osäkerhetsbedömning av Zm1*.
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6. OSÄKERHETSBEDUMNING AV SKATTÅD ÅTGÄRDSEFFEKT. KONFIDENSINTERVALL

ML-skattningen av a härledde vi ovan:

 

Zyi
a* = -

Lm.*
l

.1 * no - '
.. .D .0 1' Odar mi ar ML skattningarna av m1. Vantevardet for a* ar svart

att bestämma eftersom m1* inte har någon känd funktionsform. Med

Gauss' approximationsformler gäller att

- E Z ' d Zm'

W * =
Tyvärr känner vi inte E(Zm1*) men förmodligen är uttrycket i många

situationer mindre än ij, varför d* ofta blir en överskattning av a.

'Även variansen för o* blir förstås omöjlig att bestämma exakt, men

med Gauss' approximationsformler erhålls

 

var a* m var (ZYl)2 + var (Smi*) _ 2 V KOV(Ty0 ?m *)

*Elimi/

Närmast en gissning säger att kovariansen bör vara svagt positiv.

Stryks därför sista termen erhålls en överskattning av variansen.

Om vidare E lZmi*1 approximeras med Zmi erhålls
L

2
* q, 0. OL Var(Zm1-*)

Var(d ) WJEET- + (zmiyz

 

Om vi kan uppskatta Var(Zmi*) (med säg var(2m1*)) blir ett approxi-

mativt konfidensintervall för d

 

CL* 1:'

. 1 +
Zmi* ( Zmi*

 

d = d* i konst. ' var(Zmi*))

Nu kan man visa att om de 5 v T1, ..., Tn är oberoende med vänte-

värden U1, ..., un och varianser 012, ..., om2 så gäller att

 

zl_ nv _-2__2 n 7-2
E n s - E [n_1 Q(Ti T) ] - LC. + --TZHAi )

d v 5 n s2 är en överskattning av Zoiz. (Skattningen är vänte-

värdesriktig om alla ni är lika).
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Detta resultat är inte direkt tillämpbart här eftersom m1*, ..., mn*

inte är oberoende. Ett förmodande är dock att beroendet är svagt

varför Var (Zm5*) bör kunna skattas hyggligt med

2* _.___ * -var (Zmi ) n_1 :(mi m*)

m.*.
I. 1

dar m* =-
n l

-
h

[V
]

:i

=l

Det beräknade konfidensintervallet med denna variansskattning blir

  

I a* a* n _ . 2
d==d* i konst. -_-; (1 + V * - L(m-* ' mx) )

Zm. . n-l l
l l

Även Hauers skattningar av förväntade olycksantalen m1 i varje kors-

ning, d v 5

2 = .mizp om><1 k]

kkå om xå > kj

kan användas för att skatta åtgärdseffekten d. I analogi med ML-

skattningen bör då d skattas med

?ViH

4 =

 

:mi

Med Gauss' approximationsformler blir

 

^

Den approximativa variansen för d blir med Gauss' approximations-

formler

A 2 ».
Var(â) a _9._ + a vYaMZmi)

:mi (8711)?

 

där kovarianstermen nu är 0.

Eftersom olika ni är oberoende kan Var(Zm1) överskattas med

var(Zm1) = §1 2(m1 -'ñ)

varför den approximativa variansen kan skattas med

> >

aja_ (1 +

 

var (Em1))

li(V
)'_-W

.

Lu"
l
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Detta uttryck är heit anaiogt med den skattade variansen för

ML-skattningen, varför även konfidensintervaiiet för o blir heit

analogt.

För att få en kiar uppfattning om egenskaperna hos skattningarna

av a, måste vi göra en simuieringsstudie. Vi kan dock konstatera

(med utnyttjande av Jensens oiikhet) att

  

:Vi E(Zy') aij
Ea=E - >---.-l-= -n

( ) ( Zmi ) E(Zm1) ij J

Vidare gäiier att variansskattningen aiitid överskattar Gauss'

approximation av Var (å) och i många faii förmodiigen också den

exakta variansen.

Några motsvarande resultat för ML-skattningen d* går'inte attwenkeit finna.

Eftersom Zyj och Zai* inte är oberoende kan ovanstående oiikhet inte nt-

nyttjas. Skattningen av Var (a*) utnyttjar ett fiertai approximationer

och det är svårt att gissa om siutprodukten biir en över- eiier under-

skattning.

VTI MEDDELANDE 338



l8

7. RESULTAT FRÅN SIMULERINGSSTUDIER

Ett stort antal simuleringsstudier har gjorts för att bedöma egen-

skaperna hos skattningarna a* och å. Poissonfördelade data y1, y2,

., yn_med väntevärdena a°m1, a-mz, ..., a-mn har simulerats och

även motsvarande trunkerade Poissonfördelade data X1', xg , ..., xn .

Trunkeringspunkterna kj, i=1,2,...,n, har valts enligt

3 med sannolikheten 0,2

kl : imax(3, [m1 + 2 J m1] + 1) med sannolikheten 0,8

Detta innebär mycket hårda trunkeringar varför man kan förvänta sig

stora regressionseffekter.

För varje dataserie är det lätt att beräkna â medan ML-skattningen a*

kräver en hel del numeriska beräkningar (se avsnitt 5). De approxi-

mativa konfidensintervallen som beskrivits i avsnitt 6 är sedan enkla

att beräkna. Vi har även beräknat den skattning av a som inte tar

hänsyn till regressionseffekten, d v 5

 

Hela proceduren upprepas sedan N gånger. För resultaten nedan har vi

i allmänhet valt N = 100 för att göra beräkningstiderna rimligt långa.

Medelvärdet av u-skattningarna är då en approximation av väntevärdet

för skattningarna. (Konfidensgränserna (95%) har också angetts).

Variansen för a-skattningarna kan utnyttjas för att bilda "exakta"

konfidensintervall för u. Vidare beräknas också genomsnittet av de

approximativa konfidensintervallen med tillhörande prediktionsintervall.

Följande resultat har erhållits för

G = 0,8 dvs åtgärdseffekter l- d-= 20%.

m1 = 0,4, 0,5, ..., 2,9, 3,0, 3,5, 4,0, ..., 19,5, 20,0

Då är ju urvalsstorleken n = 61.

 

\H U Exakt Approx.
lantevarde konfidensgräns (95%) konfidensgräns (95%)

8 0,84 i 0,03 0,28 0,31 i 0,17
:i 0,79 t 0,02 0,15 0,20 i 0,04
d' 0,47 i 0,01
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Vi ser att i detta fall med mycket varierande mi så får den traditionella

skattningen o' en regressionseffekt på drygt 30 %. ML-skattningen o*

är i stort sett väntevärdesriktig medan Hauers skattning â något under-

skattar åtgärdseffekten (l-d). ML-skattningen a* är mera precis (har

mindre spridning) än a vilket framgår av de exakta konfidensgränserna.

De approximativa konfidensgränserna är något för stora.

Vi ser också att med Hauers metod kommer man inte att kunna upptäcka

någon positiv åtgärdseffekt i detta fall, medan detta kan vara möjligt

med ML-metoden.

I resultatet ovan dominerar framför allt de stora mj-värdena. Vi har

därför också gjort en simulering med extremt små mj-värden (där vi

gjort N=400 simuleringar för att få hyggligt säkra resultat).

 

n G Exakt Approx.
vant varde konfidensgräns konfidensgräns

8 0,94 i 0,05 1,06 0,85 i l,74
g* 0,84 i 0,02 0,38 0,45 i 0,20
g' 0,l3 i 0,00

3 = 0,8, m1 = (0,05, 0,10, 0,15, ..., 1,00) x 3, n = 60

(x3 betyder att varje m1 upprepas 3 gånger.)

Vi ser att a* är den på alla sätt ojämförligt bästa skattningen. Dock

måste vi konstatera att i denna situation är det omöjligt att överhuvud-

taget säkerställa en positiv åtgärdseffekt, medan den traditionella

skattningen pekar på en effekt på nästan 90 %.

För att belysa i vilken mån urvalsstorleken påverkar jämförelsen mellan

de två skattningarnas egenskaper har följande simuleringar gjorts för

G = 0,8 och mi = (0,4, 0,5, ..., 3,0) x k, d v s urvalsstorleken

n = 27 - k.
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u H Exakt Approx.
vantevarde konfidensgräns konfidensgräns

8 0,89 i 0,07 0,73 0,69 i 1,00
g* 0,83 i 0,03 0,34 0,37 i 0,16
a' 0,29 i 0,01
n = 27

0 0,84 i 0,05 0,49 0,43 i 0,45
a* 0,82 i 0,03 0 25 0 26 t 0,09
a' 0,29 i 0,01
n = 54

0 0,84 i 0,03 0,33 0,34 I 0,21
d* 0,84 i 0,03 0,25 0,22 i ,06
a' 0,29 i 0,01
n = 81

9 0,83 i 0,03 0,25 0,26 i 0,11
a* 0,85 i 0,02 0,20 0,17 i 0,04
a' 0,29 i 0,01
n = 135

Vi ser att båda metoderna konsekvent har en viss tendens ti11 över-

skattning av a, (dvs underskattning av åtgärdseffekten). För små

urva] 1igger ML-skattningen a* närmare d än vad Hauers skattning 8

gör. För det största urva1et b1ir förhå11andet det omvända. Av de

exakta konfidensgranserna kan vi s1uta oss t111 att d* genomgående

ar en betyd1igt mera precis skattning än 8. För små stickprov har

a* en dubbeTt så hög precision. De approximativa konfidensgränserna

har en god överensstämme1se med de exakta.

S1ut11gen är det också intressant att se hur stor1eken på åtgärds-

effekten påverkar jämföre1sen me11an de två skattningsmetoderna.
Simu1er1ngar har därför gjorts för d = 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9 och

med m1 = (0,4, 0,5, ..., 3,0) x 3, d v 5 n = 81.
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" Exakt Approx.
vantevarde konfidensgräns konfidensgräns

0 0,64 i 0,03 0,26 0,27 i 0,15
0* 0,67 3 0,02 0,22 0,19 3 0,06
0' 0,22 i 0 00

G = 0,6

0 0,74 3 0,03 0,29 0,31 3 0,17
3* 0,76 i 0,02 0,23 0,21 : 0,06

0' 0,26 i 0,01
a = 0,7

0 0,84 i 0,03 0,33 0,34 i 0,21
0* 0,84 3 0,03 0,25 0,22 i 0,06
0' 0,29 3 0,01
a=D,8

& 0, i 0,05 0,36 0,39 3 0,27

3* 0,91 i 0,02 0,24 0,22 i 0,06
a' 0 33 i 0,01
0 = 0,9

För stora 0 11gger a* närmare det sanna värdet än vad 0 gör, medan

förnâTTandet bTir det omvända för små värden på o. Genomgående är

a* mera precis än 0; dessutom verkar Spridningen hos 3* inte att på-

verkas av stor1eken på 3. De approximativa konfidensgränserna står

i god överensstämme1se med de exakta;
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