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FÖRORD

Detta meddelande ger en teoretisk bakgrund till trafikolycks-

modeller där hänsyn tas till regressionseffekter. Sådana mo-

deller används i olika VTI-publikationer, tex i VTI meddelandena

476, 511 och 579. Tillsammans med VTI meddelandena 476 och 579

utgör detta meddelande innehållet i en licentiatavhandling med

titeln "Linear shrinkage in traffic accident models and their

estimation by cross validation and bootstrap methods" inom.ämnet

matematisk statistik. Avhandlingen är publicerad i Linköpings

Universitets rapportserie Linköping Studies in Science and

Technology. Thesis. , No. 205.

Jag vill tacka docent Urban Hjorth vid Linköpings Universitet

för råd, stöd och synpunkter under arbetets gång. Utan hans en-

gagemang hade detta meddelande aldrig skrivits.

Vidare vill jag tacka de VTI-medarbetare som uppmuntrat och

stöttat mig vid olika tillfällen.

Arbetet är finansierat med egna FoU-medel.
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Linjär krympning i trafikolycksmodeller
av Ola Junghard

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Antalet olyckor i en vägkorsning, slumpvis utvald ur en grupp

korsningar, kan approximeras med en negativ binomial fördelning.

Antalet årsvisa olyckor i en korsning antas då vara Poisson-för-

delat med ett för korsningen specifikt väntevärde. De olika

korsningarnas väntevärden antas i sin tur vara fördelade efter

en gamma-fördelning. Dessa fördelningar leder till ett prognos-

uttryck där prognosen är en linjär funktion av antalet observe-

rade olyckor i korsningen. Prognosen för en korsnings framtida

olycksantal blir ett vägt medeltal av det observerade antalet

olyckor i korsningen och gruppens genomsnittliga olyckstal. Den

kan beskrivas som en linjär krympning mot genomsnittet.

Även andra sannolikhetsfördelningar kan ge en linjär krympning.

Så är fallet om Poissonfördelningen ovan byts ut mot någon annan

fördelning som tillhör exponentialfamiljen. Den ovan nämnda gam-

mafördelningen ska då ersättas med vad som i Bayseanska termer

benämns den konjugerade apriori fördelningen. Ett exempel är när

Poissonfördelningen ersätts med en normalfördelning. Den konju-

gerade apriori fördelningen är då också normal, vilket resulte-

rar i en sammansatt normal-normal-fördelning.

I denna studie antas att krympningen är linjär. Tre olika lin-

jära modeller behandlas. Analytiska uttryck för modellernas

parametrar erhålles med minsta kvadratmetoden. I den första mo-

dellen skrivs prognosen som

A

y = a + Bx

där x är observationsvärdet och a och B är parametrar. Prognosen

blir en sammanvägning av observationsvärdet och gruppens medel-

värde, och vi får en krympning mot gruppens genomsnitt. Nästa
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steg är att låta krympningen ske mot ett individuellt, godtyck-

ligt värde q. Prognosen skrivs då som

A

Y = q + B(X-q).

Resultatet blir här en sammanvägning av observationsvärdet och

det individuella q-värdet. Med lämpligt valda q minskar obser-

vationsvärdet i betydelse jämfört med den första ansatsen. Slut-

ligen antar vi att prognosen kan skrivas mer generellt som

A

y = aq + B(x-q)

där krympningen inte nödvändigtvis sker mot q.

I studien redovisas också olika sätt att skatta prognosuttryck-

ens parametrar.
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Linear shrinkage in traffic accident models
by Ola Junghard

Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMBRI

The number of accidents at a road junction randomly chosen from

a group of junctions can be approximated with a negative bino-

ndal distribution. It is then assumed that the number of acci-

dents at a certain junction follows a Poisson distribution with

a specific expected value for the junction, and that the

expected values for the group of junctions are distributed

according to a gamma distribution. These distributions provide a

forecast expression where the forecast is a linear function of

the number of observed accidents at the junction. The forecast

for the future number of accidents will be a weighted average of

the observed number of accidents at the junction and the mean

number of accidents of the group. It can be described as a

linear shrinkage of the observed value towards the mean.

Also other probability distributions can give rise to linear

shrinkage. This is the case, for example, if the Poisson distri-

bution above is replaced by another distribution belonging to

the exponential family. The above mentioned gamma distribution

is then replaced by the conjugate prior distribution. One

example is when a normal distribution is substituted for the

Poisson. The conjugate distribution is then also normal, resul-

ting in a compound normal-normal distribution.

In this study, it is assumed that shrinkage is linear. Three

different linear models are considered. Analytic expressions for

their parameters are obtained by the method of least squares. In

the first model the forecast is expressed as:

A

y =a + Bx

where x is the observed value and a and B are parameters. The

forecast will be a weighted average of x and the mean of the
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group. This is a linear shrinkage towards the mean of the group.

The next step is to make shrinkage take place towards an indi-

vidual, arbitrary value q. The forecast is then expressed as:

A

Y = q + B(X'q)-

The result will be a weighted average of x and the individual

value q. Compared to the first equation, suitably chosen q

values will lead to a decreased weighting of the observation x.

Finally, the more general equation is considered:

A

Y = aq + B(X-Q)

where the shrinkage is not necessarily towards q.

The study also describes various ways of estimating the parame-

ters of the forecast expression.
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1 INLEDNING

Inom trafiksäkerhetsforskningen är regressionseffekten ett väl-

känt fenomen. Den är väsentlig vid bedömning av en korsnings

trafikfarlighet och särskilt viktig vid uppskattningar av de ef-

fekter en trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärd har på exvis antalet

olyckor. Om inte hänsyn tas till regressionseffekten, kan i det

senare fallet uppskattningen bli helt felaktig. En åtgärd kan då

bedömmas vara olycksnedsättande trots att den i verkligheten in-

neburit ett ökat olycksantal.

Regressionseffekten är ett statistiskt fenomen. Den gör att man

i de korsningar där ovanligt höga olycksantal observerats ett

visst år, sannolikt kommer att observera ett sänkt olycksantal

nästa år. Omvänt kommer korsningar med lägre observerat olycks-

antal än genomsnittet sannolikt att få ett högre olyckstal ett

kommande år. Nedanstående bild illustrerar detta. Den visar an-

talet olyckor i en korsningspopulation under en 2-årsperiod

(föreperioden) och medelvärdet av antalet olyckor som obser-

verats i samma korsningar under en efterföljande 2-årsperiod

(efterperioden). Populationen är ett antal 3-vägskorsningar på

landsbygd och perioderna är 1979-80 resp. 1981-82.
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Figur 1. Illustration av regressionseffekten.
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Korsningarna har grupperats efter antalet inträffade olyckor i

föreperioden. Vi kan se efterperiodens värden som facit för en

prognos. För de flesta grupperna är prognosen en reducering av

observationen i föreperioden. Enda undantaget är den grupp där

ingen olycka observerats. Prognosen erhålles som en krympning av

föreperiodens värden mot det totala medelvärdet (som är 0.5

olyckor per period). Detta är ett exempel på regressionseffekten

som i internationellt språkbruk kallas "regression-to-the-mean".

Med lite fantasi kan man tänka sig en rät linje genom.efter-

periodens utfall och att en prognos kan ges av en lineär reg-

ressionsmodell med föreperiodens utfall som förklarande vari-

abel.

Regressionseffekter uppkommer varje gång man använder ett obser-

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

vardera 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

tärningar en gång till så får vi enny summa som är oberoende av

vad tärningarna visade första gången.

'I en population likartade vägkorsningar eller järnvägskorsningar

kan man enligt Danielsson (1983) och Hauer-Persaud (1987) app-

roximera 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 an-

tas i sin tur vara fördelade efter en gamma fördelning. Modellen

ger en linjär regressionseffekt (se t ex Junghard(l989a)). Nu

finns det även andra meningsfulla mått på trafiksäkerheten, t ex

skadeföljden (antal skadade och dödade per olycka), olyckskvoten

(antal olyckor per trafikarbetsenhet) och skadekvoten (antal

skadade per trafikarbetsenhet) i korsningar eller på vägsträck-

or. Om fördelningen för olycksmåttet på en given plats tillhör

exponentialfamiljen, finns under vissa förutsättningar en för-
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delning för platsernas förväntade olycksmått, sådan att regres-

sionseffekten blir linjär. Detta behandlas i kapitel 2.

Därnäst ska vi undersöka några ansatser med lineär krympning med

minsta kvadratanpassning. I kapitel 3 beskrivs sambandet mellan

före- och efterperiodens vården av enlinjär 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(l969). I kapitel 4 och 5 tillåts

krympningen ske mot godtyckliga värden. I korsningsexemplet mot-

svarar detta att vi har någon förhandsinformation somkan ut-

nyttjas för en gissning av individuella efterperiodvärden.
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2 LINJÃR mmm

Låt varje trafikplats i en population karaktäriseras av en para-

meter 6. Givet 9, 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 be-

tingade väntevärdet u(e)=E[X|e] och det totala populationsvänte-

värdet m=E[p(6)].

I det fall då X är antalet årliga olyckor i korsningar, kan fe

och g anses vara frekvensfunktionerna för Poisson resp. gamma-

fördelningarna. Den obetingade fördelningen för X,

If(x|6)g(6)d6, motsvarar då den negativa binomialfördelningen.

Som tidigare påpekats blir regressionseffekten linjär. Annor-

lunda uttryckt, det förväntade antalet olyckor i en korsning,

givet att x olyckor observerats, blir

E[P(9)|X] = GX + 5 (2.1)

där a och B är konstanter som inte beror på K.

Med ett bayesianskt synsätt är g(6) en apriori fördelning för

parametern e (se Lehman(1983), Lindley(1972)).

Mer generellt visar det sig att om fe tillhör den naturliga

exponentialfamiljen med observationsmedelvärdet som statistika,

så finns en apriori fördelning g(6) (den konjugerade apriori

fördelningen) för 6 som ger egenskapen (2.1). Förutsättningen är

att det naturliga parameterrummet 9 är en öppen mängd i Rd, där

d är dimensionen på parametern 6. Detta visas av Diaconis-

Ylvisaker (1979).

I det en-parametriska fallet kan vi skriva en medlem fe av den

naturliga exponentialfamiljen som

6x-A(6)
f(x|6) = h(x)e , xeCk

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

reellvärda funktioner (där u(6)=A'(6) och Var[X|6]=A"(6)).
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I fallet då x - Po(Ä), är fÄ(x)=Äxe'Ä/X!. Vi får att e=1n(x) och

A(6)=Ä=e9.

Låt nu ro>O och xoeak. Den konjugerade apriori fördelningen till

fe har täthetsfunktionen

GXO-rOA
g(6) = d(ro,xo)e ,689 (2.2)

där d(r0,x0) är vald så att IG g(e)d6 = 1. Med Bayes teorem er-

håller vi frekvensfunktionen för parametern 6 betingat ett

observerat utfall x som

f(xle -g<e = C 6 + - +1 A 6
9(9|X> = f(x) (erorxo e (X° X) (r° ) ( ) (2.3)

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

beror av 6. Den betingade fördelningen g(6|x) har samma form som

den obetingade g(6) och erhålles genom substitutionerna

X0 e-x+xo och ro e-r0+l.

Låt x vara medelvärdet av r oberoende observationer på X be-

tingat 6. Jewell (1974) och (1975) visar att om 9(6) s 0 på

gränserna av 9 så ger xo = mro att

MNMHJI=Åååsm+B@m) Q4)

där B = r/(r+r0) och r0 = E[Var[x|6]]/Var[p(9)].

Frekvensfunktionen (2.2) är den konjugerade apriori fördelningen

för 6. Den kan också ses som en funktion av p=p(9). Om 6(p) är

inversen till p=A'(6) kan den konjugerade apriori fördelningen

för p skrivas som

6(p)XO-rOA(6g<u = d<r0,xo e ( ))/A"(e(u» (2.5)

lOm X Po(K) blir

xolnÄ_rOÄ _le-'rok
/k = d(ro,xo)kx°9(Ä) d(rorXo)e

vilket är frekvensfunktionen för en gammafördelning.
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Exempel på fördelningar som tillhör den naturliga exponentialfa-

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

gammafördelningarna. Den konjugerade apriori fördelningen (2.5)

för p har fördelningarna (Morris(1983)): normal om X är normal,

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

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

för X blir i tur och ordning för dessa: normal, beta-binomial,

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

ningar där den linjära regressionseffekten (2.4) gäller åter-

finns i Morris(1983).
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3 mms MOT MEDELVÃRDET

I fortsättningen antas att vi har ett datamaterial från n numre-

rade individer, och att varje individ är representerad av ett

antal observationer. De r första observationerna kallas föreper-

ioden och används att göra en prognos av efterföljande observa-

tioner (efterperioden). Individerna kan tex vara korsningar. Den

izte individen karaktäriseras förutom av sitt nummer också av

sitt individuella förväntade värde, pi. Individens observerade

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

A

Yi = 1 + BiXi (3.1)

där al och Bl är konstanter som ej beror av Xi.

Låt nu xi och vi vara observationer på den tvådimensionella s.v.

(X,Y). Vi ska bestämma al = al* och Bl = 51* så att

A

E[(Y ' Y)2] (3-2)

A

där Y = al + le, minimeras. Vi deriverar med avseende på al
och Bl och genom att nollställa derivatorna erhålles

9 I- Em - 61* EM]

*' _ Cov[X,Y]

Var[X]
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Vi ska nu konstruera en modell för hur observationerna från de

olika individerna genereras. Låt
>< II m+11+170

(3.3)

K: ll m+1'|+1:1

Parametern m är ett ändligt deterministiskt värde och är medel-

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

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

på utfallsrummet ah = {bi;i=1,..,nf där bi = pi-m. 10 och 11 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] = Var[E[X|n]] + E[Var[x|n]] = onz + E[02(n)]

COlerY] = EIXY] - E[X]E[Y] = m2 + 2mE[n] + mE[xo+11] + E[n2] +

Elnro] + EInrll + Elrorll - m2 = Elnzl + ElnElroInI] +

ElnElrllnll + ElEltorlln11 = anz

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

observationerna i föreperioden från individ i. Låt den izte

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

Medelvärdet r-lzx(j) kan då skrivas

X=m+n+Tol

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

Vidare erhålles

Var[X] = onz + En[Var[zo'|n]]

COV[X,Y] = onz
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Om dessutom X(1>,..,X(r) är oberoende betingat n, blir

Var[10'|n] = Var[10|n]/r, vilketger

*al = m - Bl*m (3.4)

on2

51* = (3-5)

0.12 + mc?- (ml/r

 

*
Anmärkning 1. Genom att ersätta al och Bl i (3.1) med al resp.

Bl* får vi

Yi = m + Bl*(§i ' m) (3.6)

där ii är medelvärdet av den izte individens r obserationer

i föreperioden. Då normalt Os Bl*< 1, ges prognosen av en krymp-

ning mot det totala väntevärdet. Prognosen kan också ses som en

sammanvägning av m och det observerade medelvärdet med vikter

proportionella mot E[02(n)]/r respektive 02".

Anmärkning 2. Antag att r>1, dvs vi har r oberoende observation-

er på varje individ. Låt Msi och MSm beteckna medelkvadratsum-

morna inom respektive mellan individerna. Då är MSi en vänte-

värdesriktig skattning av E[02(n)] och MSm en väntevärdesriktig

skattning av ren + E[02(n)]. Tänkbara skattningar av al* och 61*

är då

A _ A_

a1=x-le
A

31 = 1 - l/F

där i = n'lzxi och F = MSm/Msi (där Msm = r(n-l)'1z(§i-ä)2).
Genom att ersätta al och 61 i (3.1) med dessa skattningar erhål-
les

çi = 2 + " "
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En jämförbar skattning är James-Stein's estimator. James och

Stein (1961) föreslår estimatorn (1 - b/Zzi2)zi för ei då zi -

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

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

summan av de kvadratiska avvikelserna. Förutsättningarna för

skattningen (3.7) ger med en ny riskfunktionsminimering (se

Lehman(1983),kap. 4.6) prognosuttrycket

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

Här förutsätts också att observationerna på individ i är nor-

 

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

Gosh-Lahiri (1987) föreslår att

n-3
- )](X- - X)J

H
-
l

§5_ = 2": + [Max(0,1 - n_1

gäller inte bara i normalfördelningsfallet (se Gosh-Mee-

den(l986)) utan för alla fördelningar med linjära regressions-

effekter. De behandlar även det fall då vi har olika antal ob-

servationer per individ.

Stone(l974) visade att korsvalideringen ger liknande skattnings-

uttryck. Med denna metod väljer man det värde på Bl som mini-

merar det sammanlagda (kvadratiska) prognosfelet. Låt för ett

ögonblick den jzte observationen vara efterperiod och de övriga

r-l observationerna föreperioden. För i=1,...n, beräkna

A(j) . u . N .
yi = ä + Bl(§i-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

r n (j) ^(j) 2

2 2W: ' Yi )
j-l 1-1

(j) , , , , _ . _
där yi är den jzte observationen pa lnleld l.
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Under de förutsättningar som gäller för (3.7), får vi (Stone

(1974), sid 119)

 

A _ - _ nr-1 - _ -
Yi ' X + [% n(r-1)F + n - 1 ](Xi X)

Till skillnad från (3.8) går detta skattningsuttryck inte asymp-

totiskt mot (3.7) då n - ah

Exempel olycksantal. I det fall då xi och yi anger antalet olyc-

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

gammafördelning, dvs m+n - gamma(g,y) med väntevärdet m.= 79 och

variansen yzg. Vidare representeras antalet olyckor på en given

plats i av den betingade fördelningen för X eller Y givet n=bi.

De kan approximeras med en Poissonfördelning:

Givet n=bi, X = m + bi + 10 « Po(m+bi)

Givet n=bi, Y = m + bi + 11 - Po(m+bi)

där 10 och 11, avvikelserna från Poissonfördelningens vänte-

värde, är oberoende betingat n=bi. Då onz = Var[n] = Var[n+m]

och E[02(n)] = E[Var[x|n]] = E[m+n] = m, erhålles

91* =7§9m7r= 757:: årâgñ (3-9)
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4 KRIMPNING MOT ETT GODTYCKLIGT VÄRDE

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

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

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

värde qi som är individuellt för varje individ. Vi ansätter

§1 = Qi + [32(Xi " (11) (4-1)

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

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

å och K är bägge funktioner av v och definieras som å = pD-qU

och K = qu. Både å och K antas ha ändligt väntevärde och ändlig

varians. Vidare är 10 och 11 två s.v. som betingat 0 är obero-

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 u kan då beräknas exakt genom medel-

värdesberäkningar.

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

>< II K+§+TO

(4.2)

I-
< II K+§+Tl

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

E[(Y-K)(X-K)] E[(§+11)(§+To)]
52* = =

E[(X-K)2] E[(§+To)2]

Genom att utveckla parenteserna och observera att E[åto]

E[(pD-qb)E[to|u]] = 0, E[årl] = 0 och E[Totl] = E[E[1011|u]]

0, erhålles

E[êzl

E[§2] + E[02(v)]
52* =
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Med r>1, ersätts Xi med §i, medelvärdet av den izte individens
r observationer. Om dessa genereras av de s.v. X(1),...,X(r) kan
vi skriva r'12X(3) som

§=x+§+zo' (4.3)

där 10' och 11 är Oberoende betingat 0 och E[10'|u]=0. Om

X(1),.. .,X(r) är oberoende betingat o så blir

Elêzl
Bg* = (4.4)

Elêzl + E[02(u ]/r

 

Anmärkning 1. Prognosen är en sammanvägning av qi och E; med

vikterna E[02(0)]/r och E[§2]. Om qi-värdena ligger närmre pi

än vad medelvärdet m.gör, blir E[§2]<E[n2]. Detta leder till att

BZ*<Bl* och att observationerna minskar i betydelse. Omvänt så

kan illa valda qizn medföra att Bz*>Bl*, 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 individer-

na. En tänkbar skattning på BZ* är då

A

BZ = 1 _ MSi/qu

där qu = rn'12(§i-qi)2 är en väntevärdesriktig skattning

av rE[§2] + E[02(u)]. Motsvarande James-Stein-skattning blir

enligt Lehman(1983)

A MS

52 :.1 '

i (n-2)(nr-r)

MSq n(nr-r+2)

under förutsättning att X betingat o är normalfördelad.

En korsvalideringsskattning är möjlig även i detta fall.

Junghard (1989) utför en sådan för olycksantal i korsningspopu-

lationer där qizna är en funktion av korsningens inkommande

trafikflöden.
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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 mB. Låt qi=mA för alla individer

som tillhör delpopulation A och qi=mB för de som tillhör del-

population B. Om mA # :mB ger en sådan indelning alltid att

E[§2]<E[n2]-

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

delpopulationer med lika qi-värden. Antag att E[X|x=qi] = qi. Då

blir för varje sådan delpopulation BZ* = Bl*, där m i (3.9) er-

sätts med qi. Antag att Poisson-Gamma-fördelningen gäller inom

varje delpopulation och att fördelningens g-parameter är gemen-

sam. Vi får då med (3.9) och insättning av BZ* i stället för 62

i (4.1)

A qir/g _

Yi = qi + _----%Xi ' qi) (4.5)
qir/g + 1

Här blir BZ en funktion av qi och individuellt för varje delpop-

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

(l989a, l989b).
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5 ALLMñN ANSATS

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

det individuella qi. En mer generell ansats är

§1 = aaQi + BB(Xi ' Qi) = (as ' 53)qi + Baxi (5-1)

Prognosen för efterperioden är nu en sammanvägning av det förut-

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

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

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

och Y är beskrivna av (4.2), och där u, å, K, 10 och 11 är defi-

nierade på samma sätt som tidigare. Vi ska minimera

A

E[(Y - Y)2] = E[Y2] + a32E[K2] + B32E[(X -x)2] - 2a3E[Yx] -

- K)] + 2(1363Ehc "' K)]

Genom att derivera med avseende på a3 och 53 och sätta deriva-

torna = 0, erhålles de minimerande konstanterna a3* och 63* ur

ekvationssystemet

a3*E[k2] + B3*E[K(X-K)] E[YK]

G3*E[K(X-K)] + Ba*E[(X-K)2] E[Y(X-K)]

Ekvationssystemet kan ha oändligt många lösningar. Det är inte

entydigt lösbart om E2[K(X-K)] = E[K2]E[(X-K)2]. Detta inträffar

exempelvis om st eller om det existerar en konstant k så att

kKEX. Vi förutsätter fortsättningsvis att E[x2]>0 och att ekva-

tionssystemet är entydigt lösbart.

Nu gäller för i=0,l att E[xxi] = ED[qDE[ti|u]] = 0, och dessutom

enligt kapitel 4 att E[§ti] = 0 och E[1011] = 0. Med r oberoende

observationer från varje individerhålles

E[K§]E[02(u)]/r
1 + (5.3)

E[K2]E[§2] - Eztxêl + EIK2]E[02(0)]/r

*

°°3

 

* E[K2]E[02(u)]/r
;3 = 1 - (5.4)
3 E[x21E[§21 - Eztxêl + E[K2]E[02(0)]/r
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Dessa värden kan uttryckas 1 X, r och variansen för 102

(min - E[K2])E[62(v)]/r*

3

 

= 1 + (5.5)
E[x2]E[i2] - E2[x§]

Elx2]E[62(0)]/r 6
B = 1 - _ _ (5'

3 E[K2]E[X2] - E2[KX]

 

där X definieras enligt (4.3). Enligt Cauchy-Schwarz's olikhet

är E[x2]E[§2] z E2[r§]. Nämnarna är alltså alltid > 0 så länge

E[02(v)]>0 och E[K2]>O.

Anmärkning 1. Villkoret för att a3* ska vara lika med 1 är att

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

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

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

qi-värdena ska alltså väljas så att Q och MPQ blir ortogonala.

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

 

O; = 1 + ; (Mil-MELGZWH/r
k Var[X]

B: = 1 _ E[62(: _)]/r

Var[X]

Prognosen kan då skrivas

(x.- m)
A EIGZWH
y. ; m + (:1 - __ ]

Var[X]

I detta fall är vi tillbaka till (3.6).

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

a3* och B3*. Man kan också använda Stone's korsvalidrringsmetod.

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

lagda prognosfelet (kap 3, Anm. 2).
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