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Linjära regressionseffekter

av Ola Junghard
Statens väg» och trafikinstitut (VTI)
581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

I en grupp vägkorsningar har man under några år gjort observa-

tioner på hur många trafikolyckor som inträffar varje år. När ob-

servationerna i en korsning sedan ska ligga till grund för en

prognos av ett kommande olycksutfall, måste man ta hänsyn till

regressionseffekten. Regressionseffekten är ett statistiskt feno-

men. Den innebär, att en korsning där man observerat ovanligt hö-

ga olycksantal, sannolikt kommer att få ett sänkt olycksantal ett

kommande år. Omvänt kommer en korsning med lägre observerade

olycksantal än genomsnittet sannolikt att få ett högre olyckstal

nästa år.

Tidigare studier av regressionseffekten har främst gällt trafik-

säkerhetsmåttet antal olyckor. Man har funnit att antalet olyckor

i en vägkorsning, slumpvis utvald ur engrupp korsningar, kan

approximeras med en negativ binomialfördelning. Det är också känt

att antalet olyckor i en given korsning är Poisson fördelat. Des-

sa fördelningar leder till ett prognosuttryck där prognosen är en

linjär funktion av antalet observerade olyckor i korsningen.

Prognosen för en korsnings framtida olycksutfall blir ett vägt

medeltal mellan det observerade antalet olyckor i korsningen och

gruppens genomsnittliga olyckstal. Vi får en linjär regressions-

effekt.

Det har konstaterats att även andra sannolikhetsfördelningar kan

ge en linjär regressionseffekt. Detta gäller tex om Poissonför-

delningen ovan byts ut mot någon annan fördelning som tillhör ex-

ponentialfamiljen.



II

I denna studie görs antagandet att regressionseffekten är linjär.

Med minsta kvadratanpassning beräknas parametrar sem anger regn

ressionseffektens sterleko Olika sätt att skatta dessa parametrar

redovisas.



1 INLEDNING

Inom trafiksäkerhetsforskningen är regressionseffekten ett väl*

känt fenomen. Den är väsentlig vidbedömning av enkorsnings

trafikfarlighet och särskilt viktig vid uppskattningar av de ef-

fekter en trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärd har på exempelvis

antalet olyckor. Om inte hänsyn tas till regressionseffekten, kan

i det senare fallet uppskattningen bli helt felaktig. En åtgärd

kan då bedömas vara olycksnedsättande trots att den i verklig-

heten inneburit ett ökat olycksantal.

Regressionseffekten är ett statistiskt fenomen. Den gör att man i

de korsningar där ovanligt höga olycksantal observerats ett visst

är, sannolikt kommer att observera ett sänkt olycksantal nästa

år. Omvänt kommer korsningar med lägre observerat olycksantal än

gendmsnittet sannolikt att få ett högre olyckstal ett kommande

år. Nedanstående bild illustrerar detta. Den visar antalet olyc-

kor i en korsningspopulation under en 2-årsperiod (föreperioden)

och medelvärdet av antalet olyckor som observerats i samma kors-

ningar under en efterföljande 2-årsperiod (efterperioden). Popu-

lationen är ett antal 3-vägskorsningar på landsbygd och perioder-

na år 1978-79 resp. 1980-81.
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Korsningarna har grupperats efter antalet inträffade olyckor i

föreperiodeno Vi kan se efterperiodens värden som facit för en

prognos. För de flesta grupperna är prognosen en reducering av

observationen i föreperiodeno Enda undantaget är den grupp där

ingen olycka observerats. Prognosen erhålles som en krympning av

föreperiodens värden mot det totala medelvärdet (som.är 005 olyc=

kor per period). Detta är ett exempel på regressionseffekten som

i internationellt språkbruk kallas regressionntovthe-mean". Med

lite fantasi kan man tänka sig en rät linje genom efterperiodens

utfall och att en prognos kan ges av enlinjär regressionsmodell

med föreperiodens utfall som förklarande variabel.

Regressionseffekter uppkommer varje gång man använder ett obseru

verat utfall för att ta ut en extrem.grupp. Tag tex tio symmet-

riska tärningar, dela in dem i 5 grupper med två tärningar i var-

dera gruppen. Slå tärningarna och betrakta en grupp vars summa

avviker från det förväntade värdet. Intuitivt inser vi att denna

summa är värdelös att bygga en prognos på: slår vi samma tär

ningar en gång till så får vi en ny summa som är oberoende av vad

tärningarna visade första gången.



I en population likartade vägkorsningar eller järnvägskorsningar

kan man 'enligt Danielsson (1983) och Hauer (1986) approximera

fördelningen för det årliga olycksantalet i en slumpvis utvald

korsning med en negativ binomialfördelning. Det är också känt att

antalet olyckor i en given korsning kan approximeras med en

Poisson-fördelning med ett för korsningen specifikt väntevärde.

Väntevärdena för populationens olika korsningar antas i sin tur

vara fördelade efter en gamma fördelning. Modellen ger en linjär

regressionseffekt (se exvis Junghard (1989)). Nu finns det även

andra meningsfulla mått på trafiksäkerheten, tex skadeföljden

(antal skadade och dödade per olycka), olyckskvoten (antal olyc-

kor per trafikarbetsenhet) och skadekvoten (antal skadade per

trafikarbetsenhet) i korsningar eller på vägsträckor. Om fördel-

ningen för olycksmåttet på en given plats tillhör exponential-

familjen, finns under vissa förutsättningaren fördelning för

platsernas förväntade olycksmått, sådan att regressionseffekten

blir linjär. Detta behandlas i kapitel 2.

Därnäst ska vi undersöka några ansatser med linjär krympning med

minsta kvadratanpassning. I kapitel 3 beskrivs sambandet mellan

före- och efterperiodens vården av en linjär krympning mot det

totala medelvärdet. Den enkla och tilltalande formen på regres-

sionskoefficienterna ((3.4) och (3.5)) visas generellt och mycket

vackert av Ericsson (1969). I kapitel 4 och 5 tillåts krympningen

ske mot godtyckliga värden. I korsningsexemplet motsvarar detta

att vi har någon förhandsinformation som kan utnyttjas för en

gissning av individuella efterperiodensvärden.

2 LINJÄRA REGRESSIONSEFFEKTER

Låt varje trafikplats i en p0pulation karaktäriseras av en para-

meter 0. Givet 6, antar vi att X (olycksmåttet) är fördelad med

frekvensfunktionen f9(x)=f(x|6). Låt 6 i sin tur vara fördelad



med en frekvensfunktion g(6). Inför beteckningarna för det bem

tingade Väntevärdet u(6)=E[X|6] och det totala populationsväntem

värdet m:E[u(e)].

I det fall då olycksmåttet X är antalet årliga olyckor i kors*

ningar, kan fe och g anses vara frekvensfunktionerna för Poisson

respe gammafördelningarnan Den obetingade fördelningen för X,

Jf(x|e)g(6)d9, motsvarar då den negativa binomialfördelningen.

Som tidigare påpekats blir regressionseffekten linjär. Annorlunda

uttryckt, det finns konstanter a och B sådana att

E[u(6)|x] = ax + 5 ' (2 1)

Med ett bayesianskt synsätt är g(e)-en apriori fördelning för

parametern 6 (se Lehman (1983), Lindley (1972))0

Mer generellt visar det sig att om fe tillhör den naturliga expow

nentialfamdljen med observationsmedelvärdet sam statistika, så

finns en apriori fördelning g(6) (den konjugerade apriori fördel"

ningen) för 6 som ger egenskapen (2.1). Förutsättningen är att

utfallsrummet för o uppfyller vissa allmänna villkor.

Vi kan skriva fe som

f(x|6) = h(x)e°X A(e) , xenx

där utfallet x kan vara diskret eller kontinuerlig. A och h är

reelvärda funktioner (där u(6)=A'(6) och Var[X|6]=A"(6)).

I fallet då X » Po(l), är fx(x)=lxe'Ä/X!° Vi får att 6=ln(l) och

A(6)=l=e°.

Låt nu r0>0 och xoeaxø Den konjugerade apriori fördelningen till

fe har täthetsfunktionen

g(e) = d(ro,xo)e , eee (2.2)



där d(r0,xo) är vald så att Jeg(6)de = 1. Med Bayes teorem erhål-

ler vi frekvensfunktionen för parametern 6 betingat ett observer-

at utfall x som

f(x|6) °9(6)._9% = m - c<x,ro,xo ee<xo+x -<ro+1 A<e (2.3)

där f(x) är den obetingade frekvensfunktionen för X och C inte

beror av 6. g(6|x) har samma form som g(6) och erhålles genom

substitutionerna xo+x a xo och r0+1 4 ro.

Låt 2 vara medelvärdet av r oberoende observationer på X. Jewell

(1974) och (1975) visar att dm g(6) a 0 på gränserna av 6 så ger

Eetu<e |§,r1=-§§$?=m+ø(§-m ' (2.4)

där B = r/(r+ro) och ro = E9[Var[x|6]]/Var[u(0)]. Diaconis-Ylvis-

aker (1979) visar att (2.4) gäller också då 6 är flerdimensio-

nell, dvs då fe tillhör en flerparametrisk naturlig exponential-

familj, bara utfallsrummet 6 är öppet.

(2.2) är den konjugerade apriori fördelningen för 6. Den kan ock-

så ses som. en funktion av u=u(6). Om 6(u) är inversen till

u=A'(0) kan den konjugerade apriori fördelningen för u skrivas

SOm

2 d(rorxo)e6 xour0A(6

Om X - PO(Ã) blir

9(9) = d(rmxo)(i'XolM-.rok/l = d(ro,x0)lX°_1e_r°Ä

vilket är frekvensfunktionen för en gammafördelning.

Exempel på fördelningar som tillhör den naturliga exponentialfa-

miljen är normal-, binmmial-, Poisson-, negativ binomial- och

gammafördelningarna. Den konjugerade apriori fördelningen (2.5)

för* u har fördelningarna (Morris(l983)): normal om,X är normal,



beta om X är binomial, gamma om.x är Poisson, F om X är negativt

bindmial och 1/gamma om.X är gamma. Den obetingade fördelningen

för X blir i tur ochordning för dessa: normal, beta-bindmial,

negativt binomial, beta-Pascal och E. Fler exempel på fördel-

ningar där den linjära regressionseffekten (204) gäller återfinns

i Morris(1983)o

3 ÅTERGÅNG MOT MEDELVÃRDE'I'

I fortsättningen antas att vi har ett datamaterial från n numren

rade individer, och att varje individ är representerad av ett

antal observationero De r första observationerna kallas föreper-

ioden 'och används att göra en prognos av efterföljande observan

tioner (efterperioden)o Individerna kan tex vara korsningaro Varm

je individ karaktäriseras förutom av sitt nummer också av sitt

individuella förväntade observationsvärde, ni. Individernas obs

serverade vården är slumpmässigt fördelade runt detta väntevärde.

Låt yi beteckna det observerade värdet i en efterperiod och Xi

observationen i en föreperioden med längden r = 1. Indexet i

anger att värdena gäller den izte individen. Antalet individer

antas vara 2 3. Vi antar förklarings- eller prognosmodellen

Yi 2 O5:1., + 513%_ ' (3.1)

där cl och 61 är konstanter som ej beror av xi.

Låt nu Xi och vi vara utfall från den tvådimensionella s.v.

(X,Y). Vi ska bestämma al = al* och 61 = 61* så att

Eur = ?021 (3.2)
A

där I = al + glx, minimeras. Vi deriverar med avseende på 0:1 och

61 och genom att nollställa derivatorna erhålles



Em - 51* E[X]

* z Cov[X,Y]
B
1 Var [X]

Vi ska nu konstruera en modell för hur observationerna från de

olika individerna genereras. Låt

X = m,+ n + to

(3.3)

5-
4 II m + n + 11

Parametern m, är ett ändligt detenministiskt värde ooh är medel-

värdet av de n individernas förväntade värden, m.= n'1zpi. n är

en s.v. med E[n] = 0 och Var[n] = onz. n är likformigt fördelad

på utfallsrummet nu = {bi;i=1,..,n| där bi = pi-mr ro och :1 är

två s.v. som betingat n = bi är oberoende, har väntevärdet 0 och

variansen 02(n)>0. Vi får då att

E[X] = E[Y] = m

Var[X] = Var11 [E[X|n]] + E11 [Var[X|n]] = 0,12 + E[02 (11)]

COV[XrY] E[XY] '° E[X]E[Y] = m2 + 2mE[n] + mE[10+11] + Emz] +

Emo] + Elnrl] + Elton] m2 = Elnzl + E11 [nElrohll +
E.1 [nEhllnll + En[E[rot1In]] = 0,12

Med r>1 ersätter vi Xi i (3.1) med ;1, medelvärdet av de r obser-

vationerna i föreperioden från individ i. Låt den izte individens

r observationer genereras av de s.v. X(1),...,X(r>. Medelvärdet

r'1ZX(j) kan då skrivas

X = m + n + to'



där 10' och 11 är oberoende betingat n, och där E[to'|n] = 0.

Vidare erhålles

Var[§1 = 6 2 + Enlvar[ro'ln]]71

Cov[i,Y] = cnz

Om dessutom,x(1>,o.,x(r) är oberoende betingat n, blir Var[ro'|n]

= Var[to|n]/r, vilket ger

 

al* = m _61*m

6 2

51* 2 *i (3.5)
on? + E[62(n)]/r

Anmärkning' le Genom att ersätta al och Bl i (301) med al* resp.

Bl* får vi

Yi =m+ñl*(i mm) (396)

där ii är medelvärdet av den izte individens r observationer

i föreperioden° Då normalt 0561*<1, ges prognosen av enåtergång

mot det totala väntevärdet. Prognosen kan också ses som en'samr

manvägning av m. och det observerade medelvärdet med vikterna

lmbl* resp. Bl*.

Anmärkning Ze Antag att r>1, dvs vi har r oberoende observationer

på varje individ. Låt Msi och Msm beteckna medelkvadratsummorna

inom respektive mellan individerna. Då är MSi en väntevârdesrik-

tig skattning av E[02(n)] och Msm en väntevärdesriktig skattning

av ra11 + E[02(n)]. Tänkbara skattningar av al* och 51* är då

A
_ Au

a1=X°BIX

31 g 1 l/F

där i = n lzäi och F = MSm/Msi. Genom att ersätta al och 61 i

(3.1) med dessa skattningar erhålles

§1 = 2? + (1 - l/F) (ii - 3":) ° (3.7)



En jämförbar skattning är James-Stein's estimator. James och

Stein (1961) föreslår estimetorn (1 - b/zziz)zi för 6 då zi -

N(6,1), i=1,.-,n. De visar att riskfunktionen för denna estimator

minimeras av b=n-2 förutsatt en förlustfunktion som.är summanav

de kvadratiska avvikelserna. Förutsättningarna för skattningen

(3.7) ger med en ny riskfunktionsminimering (se Lehman (1983),

kap. 406) prognosuttrycket

 

A _ - _ l (n-3)(nr-r) - _ -
Yi " X + [1 F (n-l) (nr-r+2) )(Xi X) (3°8)

Här förutsätts också att observationerna på individ i är normal-

fördelade med väntevärde pi, i=1,...,n.

Gosthahiri (1987) föreslår att

^ _° -12:2 .-yi-x+[Max(0,1 Fn_1)](xi x)

gäller inte bara i normalfördelningsfallet (se Gosh-Meeden(1986))

utan för alla fördelningar med linjära regressionseffekter. De

behandlar även det fall då vi har olika antal observationer per

individ.

Stone (1974) visade att korsvalideringen ger liknande skattnings-

uttryck. Med denna metod väljer man det värde på 61 som.minimerar

det sammanlagda (kvadratiska) prognosfelet. Låt för ett ögonblick

den jzte observationen vara efterperiod och de övriga r-l obser-

vationerna föreperioden. För i=1,...n, beräkna

^(j) . u . u .
yi = 2 + Bl(äi-ä). Vld denna prognosberakning anvands inte den

jzte observationen. Gör denna beräkning för alla j från 1 till r.

Det sammanlagda prognosfelet kan då skrivas

. (j>" . . . . . . .
där yi ar den j:te observationen pa lnleld l.
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Under de förutsättningar som, gäller för (3.7), får vi (Stone

(1974), sid 119)

 

A __ G E nr-l m _ m
Yi ' X + (1_ n(rml)F + n m 1 ](Xi X) _

Till skillnad från (308) går detta skattningsuttryck inte asympu

totiskt mot (307) då n 4 wo

Exempel olycksantal. I det fall då Xi och vi anger antalet olycm

kor, kan de förväntade värdena pi = m+bi approximeras med en gam-

mafördelning, dvs m+n e gamma(g,y) med väntevärdet m = yg och va-

riansen yzgo Vidare approximeras olycksantalet på en given plats

med en Poissonfördelning

Xln=bi : m,+ bi + to m Po(m+bi)

Y|n=bi = m,+ bi + ?1 m Po(m+bi)

där to och :1, avvikelserna från Poissonfördelningens väntevärde,

är oberoende betingat nabi. Då ang = Var[n] = Var[n+m] och

E[02(n)] a En[Var[Xln]] = E[m+n] a m, erhålles

51* = 7;: + m7: 2 7 + 17r g miäá + 1 (3.9)

4 ÅTERGÅNG nor ETT GODTYCKLIGT VÅRDE

Ansatsen i kap. 3 resulterar i en krympning mot det totala me-

delvärdet. Antag nu att vi i stället vill krympa det observerade

utfallet mot ett annat värde an medelvärdet, dvs mot ett givet

värde qi sam är individuellt för varje individ. Vi ansätter

§1 = qi + szcxi w qi) , (4.1)

I specialfallet qi=m för alla i övergår denna ansats till (3.1).



ll

Låt u vara en s.v. likformigt fördelad på Qu={1,....,n]. De s.v.

å och K är bägge funktioner av 0 och definieras som é = pu-qu

och x = qb. Både § och K antas ha ändligt väntevärde och ändlig

varians. Vidare är ro och 11 två s.v. som betingat n är oberoê

ende, har väntevärde 0 och varians 02(u)>0. Den likformiga för-

delningen på nu innebär att dra en individ ur populationen på

måfå. Väntevärden Över 0 kan då beräknas exakt genom medelvärdes-

beräkningar.

Låt nu xi och yi vara utfallen från den s.v. (X,Y), sådan att

'
p
q u x + g + to

(4.2)

0-
4 ll K + § + :1

Minimering av E[(Y - r m BZ(X - x))2] ger 62 = 62* där

E[(Y-K)(X'K)] E[(§+t1)(§+1o)]
ø*= =

E[(X'K)2] E[(§+to)2]

  

Genom att utveckla parenteserna och observera att E[§ro]

E [(uu-qu)E[70|U]] = 0, = 0 3 En

O, erhålles

Elêzl

E[§2] + E[62(ü)]
52* 3

 

Med r>1, ersätts Xi med Xi, medelvärdet av den izte individens r

observationer. Om dessa genereras av de s.v X(1),...,X(r> kan vi

skriva r'12X(j) som

X = x + g + to' (4,3)

där 10' och :1 är oberoende betingat v och E[ro'|u]=0. Om X(1),..

.,X(r) är oberoende betingat u så blir



EEêzl
52* "°

n EEêzl + E[62(u)]/r

 

(4.4)

Anmärkning 10 Om vi lyckats hitta qi-värden som,ligger nänmre ni

än vad medelvärdet m gör; såblir E[§2]<on2=E[n2]. Detta leder

till att BZ*<§1*° Omvänt så kan illa valda qizn medföra att

52*>pl*, vilket innebär ökad vikt åt de observerade värdena i

föreperioden.

Anmärkning 2. Antag att r>l, som i anmärkning 2, kapitel 3° Vi

kan skatta E[02(u)] med Msi, medelkvadratsumman inom individerna.

En tänkbar skattning på 62* är då

A

52 = 1 - MSi/MSq

där MSq = rn°1X(Ei-qi)2 är en väntevärdesriktig skattning av

rE[§2] + E[62(0)]ø MotSvarande JamesmSteinwskattning blir enligt

Lehman (1983)

i (n=2)(nrmr)

 

MS n(nrwr+2)

under förutsättning att X betingat n är normalfördelad.

En korsvalideringsskattning är möjlig även i detta fall. Junghard

(1989) utför en sådan för olycksantal i korsningspopulationer där

qi:na är en funktion av korsningens inkommande trafikflöden.

Exempel. Antag att populationen kan uppdelas i två icke tomma

delpopulationer A och B med medelvärdena av de ingående individ-

ernas förväntade värden mA resp m3. Låt KIA = mA och ulB = m3,

dvs qi=mÄ för alla individer i som tillhör delpopulation A och

qi=mB för de sam tillhör delpopulation B. OmmA # mB ger en sådan

indelning alltid att E[§2]<E[n2].
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Exempel olycksantal(forts). För olyckor i korsningar kan man låta

qi vara en funktion av korsningens trafikflöden och/eller andra

korsningskaraktäristika. Dela in korsningspopulationen i delpopu-

lationer med lika qi-värdeno Antag att E[X|x=qi] = qi. Då blir

för varje sådan delpopulation 52* = Bl*, där m.i (3.9) ersätts

med qi. Antag att Poisson-Gamma-fördelningen gäller inomvarje

delpopulation och att fördelningens g-parameter är gemensam. Vi

får då med (3.9) och insättning av 62* i stället för 52 i (4.1)

A qir/g _

Yi = qi + "-" '-(Xi ° qi) (4»5)
gir/g + 1

Här blir 52 en funktion av qi och individuellt för varje delpopu-

lation. (4.5) behandlas av Brüde-Larsson (1988) och av Junghard

(1989).

5 ALLMÄN ANSATS

Ansatsen (4.1) är en krympning av det observerade värdet mot det

individuella qi. En mer generell ansats är

A

Yi = sqi + 53(Xi qi) = (aa 53)qi + B3Xi (5-1)

Prognosen för efterperioden är nu en sammanvägning av det förut-

bestämda qi och det observerade xi med vikterna (a3 - 63) resp

83. Jämfört med (4.1) har vi släppt villkoret att summan av vik-

terna = 1. Låt xi och yi vara utfall från den s.v. (X,Y), där X

och Y är beskrivna av (462), och där 0, §, K, :0 och :1 är defi-

nierade på samma sätt som tidigare. Vi ska minimera

E[(Y - §)2] = E[Y2] + a32E[x2] + 5323[(x -x)2] - 2a3E[Yx] -

»253E[y(x - x)] + 2a353E[K(X - x)] (5.2)
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Genom att derivera med avseende på a3 och 53 och sätta derivam

torna = 0, erhålles de minimerande konstanterna a3* och 53* ur

ekvationssystemet

a3*E[K2] + B3*E[K(X K)] E[Yr]

a3*E[K(X"K)] + §3*E[(X°K)2] E[Y(X°t)]

Ekvationssystemet kan ha oändligt många lösningar. Det är inte

entydigt lösbart om E2[rlX-x)] = E[x2]E[(X-x)2]. Detta inträffar

exempelvis om. mao eller om det existerar en konstant k så att

kreX. Vi förutsätter fortsättningsvis att E[x2]>0 och att ekvam

tionssystemet är entydigt lösbart.

Nu gäller för i=0,l att E[rti] = Eu[ng[ti|u]] = 0, och dessutom

enligt avsnitt 4 att E[§vi] = 0 och E[totl] = 0. Med r oberoende

observationer från varje individ erhålles

  

* E[K§]E[02(u)]/r 5 3
G = 1 + ( . )

3 EEKZIEEZ] -= Eztxêl + EEKZIEIGZWH/r

* Etx21E[02(u 1/r
53 2 1 -a

Eixzmêzl - EZEKê] + Etxzmozwn/r

Dessa värden kan uttryckas i X, K och variansen för to:

  

* 1 (min -= E[K2])E[02(U)]/ra = + (5.5)
3 E[x2]E[5<'2] - 32mm

* E[K2]E[02(u)]/r
53 = 1 -==

E[r2]E[i2] a- E2 [1:35]

där i definieras enligt (403). Enligt Cauchy-Schwarz's olikhet är

E[r2]E[§2] 2 E2[x§]. Nämnarna är alltså alltid > 0 så länge

E[02(u)]>0 och E[x2]>0.
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Anmärkning 1. Villkoret för atta3* ska vara lika med 1 är att

E[r§] = 0 (eller att E[r(X-r)] = 0). Ansatsen reduceras då till

(3.1). Om Q och u betecknar de n-dimensionella kolonn-vektorerna

med qi resp pi-värden så kan villkoret skrivas Q'(prQ) = 0. qi-

värdena ska alltså väljas så att Q och prQ blir ortogonala.

Anmärkning 2. qi = k # 0. (5.5) och (5.6) ger

 

G: = 1 + l (E[§]'k)EE§2(U)]/r

k Var[X]

B: = 1 .. _._E[°2(:)]/r
Var[X]

Prognosen kan då skrivas

E[62(1 )]

 

;i 2 m + ( 1 a ](§i- mf

Var[§]

I detta fall är vitillbaka till (3.6).

Anmärkning 3. (5.5) och (5.6) kan utnyttjas för skattningar av

a3* och 63*. Man kan också använda Stone's korsvalideringsmetod.

De erhållna skattningarna på a3 och 63 minimerar då det samman-

lagda prognosfelet (kap 3, Anmw 2).
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