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Forord

Dette notatet er ment som et supplement til STK4020 der noen konkrete anvendelser vil
bli diskutert.

N̊ar en kommer til konkrete anvendelser, blir a posteriori fordelingene fort kompliserte,
og analytiske beregninger er vanskelig å utføre. Bruk av datamaskin gjennom numeriske
metoder er da nødvendig. En slik numerisk teknikk er simulering. Notatet vil derfor starte
med å gi en innføring i grunnidéene for å bruke simulering som et numerisk verktøy. Disse
ideene vil senere bli illustrert gjennom anvendelsene.

Noe av stoffet i notatet er relativt vanskelig og til dels veldig teknisk. Hovedidéen med
notatet er at det skal gi en smakebit p̊a hva som er mulig å utføre innenfor Bayesiansk
analyse og gi en motivasjon for dypere studier av dette i senere kurs.

Under utarbeidelsen av dette notatet har jeg hatt god hjelp av Bent Natvig som har
gitt verdifulle kommentarer til de ulike versjonene av notatet.
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Kapittel 1

Simulering

1.1 Grunnidé

Det Bayesianske prinsipp er å basere all inferens p̊a a posteriori fordelingen. Ulike mål
kan trekkes ut fra denne avhengig av hva man er ute etter. Hvis for eksempel en er ute
etter et punkt-estimat, kan forventningen i a posteriori fordelingen være et fornuftig mål å
bruke. Usikkerheten i parameteren av interesse kan måles gjennom variansen i a posteriori
fordelingen. Hvis et intervall-estimat er av interesse, kan 0.025- og 0.975-fraktilene i a
posteriori fordelingen brukes som grenser for et kredibilitetsintervall.

I noen situasjoner er det mulig å beregne disse målene direkte. I litt kompliserte situa-
sjoner (som Bayesianske anvendelser fort blir) er dette imidlertid ikke s̊a enkelt og en må
til med numeriske teknikker. En type slike verktøy er simulering. Metoden er beskrevet
i Berger [1985], men la oss repetere den her. Metoden er basert p̊a store talls svake lov som
sier

Teorem 1 (Store talls (svake) lov)
La Z1, Z2, ... være uavhengige og identisk fordelte (u.i.f.) variable med forventing µ = EZi

og varians σ2 = var(Zi) < ∞. Da vil

lim
m→∞

Pr(|Z̄m − µ| > ε) = 0

for alle ε > 0.

Anta n̊a θ er en parameter av interesse, og la π(θ|x) være a posteriori fordelingen for
θ gitt observasjonene x. Anta videre det er mulig å simulere fra a posteriori fordelingen,
slik at vi kan f̊a et sample θ1, ..., θm som best̊ar av uavhengige og identisk fordelte variable
med fordeling π(θ|x). Ifølge store talls lov, vil da

µ̂θ =
1

m

m∑

i=1

θi. (1.1)
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være tilnærmet lik punktestimatet µθ = E∗[θ]. bare m er stor nok1. Merk imidlertid at vi
selv kan velge hvor stor m skal være!

N̊a er det ikke bare forventninger som kan finnes ved slike simuleringsteknikker. For å
komme videre, trenger vi noen hjelperesultater (vi henviser til Hjort [1980] eller Lehmann
[1999] (STK4010) for bevis av disse resultatene).

Korrolar 1
La Z1, Z2, ... være uavhengige og identisk fordelte (u.i.f.) variable. Anta f er en kontinuerlig
funksjon der var(f(Zi)) < ∞. Da vil

lim
m→∞

Pr(|
1

m

m∑

i=1

f(Zi) − Ef(Zi)| > ε) = 0

for alle ε > 0.

Dette følger direkte av store talls svake lov ved å la variablene f(Z1), f(Z2), ... spille samme
rolle som Zi-ene hadde i denne loven.

Teorem 2
La Z1, Z2, ... være uavhengige og identisk fordelte (u.i.f.) variable. Anta f er en kontinuerlig
funksjon der var(f(Zi)) < ∞. Da vil

lim
m→∞

Pr(|f(Z̄m) − f(µ)| > ε) = 0

for alle ε > 0.

Teorem 3
La Z1, Z2, ... være uavhengige og identisk fordelte (u.i.f.) variable. Anta f og g er to kon-
tinuerlige funksjoner der var(f(Zi)) < ∞ og var(g(Zi)) < ∞. Da vil

1. limm→∞ Pr(| 1
m

∑m
i=1[f(Zi) + g(Zi)] − E[f(Zi) + g(Zi)]| > ε) = 0,

2. limm→∞ Pr(| 1
m

∑m
i=1[f(Zi)g(Zi)] − E[f(Zi)g(Zi)]| > ε) = 0,

3. limm→∞ Pr(| 1
m

∑m
i=1[f(Zi)/g(Zi)] − E[f(Zi)/g(Zi)]| > ε) = 0,

for alle ε > 0. Det siste resultatet gjelder kun hvis det er sannsynlighet 0 for at g(Zi) = 0.

La oss imidlertid n̊a se hvordan vi kan anvende disse resultatene. Anta vi n̊a ønsker å finne
Bayes estimatet for θ med tapsfunksjonen L(θ, a) = w(θ)(θ−a)2 der w(θ) er en kontinuerlig
funksjon. Vi har da sett at Bayes estimatet blir

µθ =
E∗[w(θ)θ]

E∗[w(θ)]
. (1.2)

1Vi vil bruke notasjonen ∗ for å indikere at forventningen er tatt over a posterior fordelingen.
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(resultat 4 s. 161 i Berger [1985]). Hvis denne er vanskelig å beregne, kan vi simulere
θ1, ..., θm fra π(θ|x), og vi kan konstruere en approksimasjon til µθ ved

µ̂θ =
1
m

∑m
i=1 w(θi)θi

1
m

∑m
i=1 w(θi)

. (1.3)

Under forutsetningene om at E∗[w(θ)θ] < ∞ og E∗[w(θ)] < ∞, vil µ̂θ ≈ µθ n̊ar antall
simuleringer, m, er stort nok. Dette følger av Teorem 3, punkt 2.

Et annet eksempel fremkommer hvis vi ønsker å si noe om usikkerheten i θ. Et godt
mål for dette er variansen, dvs

σ2
θ = V ar∗[θ] = E∗[θ2] − (E∗[θ])2.

Anta igjen vi har simulert θ1, ..., θm fra a posteriori fordelingen π(θ|x). En approksimasjon
til σ2

θ er da

σ̂2
θ =

1

m

m∑

i=1

θ2
i −

(
1

m

m∑

i=1

θi

)2

. (1.4)

Ved å bruke teoremene ovenfor, ser vi at σ̂2
θ → σ2

θ n̊ar antall simuleringer, m, g̊ar mot
uendelig.

Hvis vi ønsker å konstruere et kredibilitetsintervall for θ, må vi g̊a veien om fordelings-
funksjonen. La F̂m være den empiriske fordelingsfunksjonen til Z1, ..., Zm, dvs

F̂m(z) =
1

m

m∑

i=1

I(Zi ≤ z).

Siden variablene Ui = I(Zi ≤ z) ogs̊a må være uavhengige og identisk fordelte n̊ar Zi-ene

er det, kan vi benytte store talls svake lov til å se at F̂m(z) ≈ E[F̂m(z)] n̊ar m er stor. N̊a
er

E[F̂m(z)] = E

[
1

m

m∑

i=1

I(Zi ≤ z)

]
= E [I(Zi ≤ z)] = Pr(Zi ≤ z) = F (z),

der F er den kumulative fordelingsfunksjonen til Zi. Dvs F̂m(z) ≈ F (z) n̊ar m er stor.
α-fraktilen til F er definert ved

zα = F−1(α)

Følgende resultat vil i det følgende ogs̊a være viktig, selv om beviset av det vil ligge utenfor
pensum i dette kurset (igjen henviser vi Hjort [1980] og Lehmann [1999] (STK4010)):
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Teorem 4
Anta F er en kontinuerlig, strengt voksende funksjon. Da vil under passende (svake) be-
tingelser,

lim
m→∞

Pr(|F̂−1
m (α) − F−1(α)| > ε) = 0

for enhver ε > 0.

La oss n̊a se hvordan vi kan benytte dette resultatet. Anta vi simulerer m θ-verdier
θ1, ..., θm fra a posteriori fordelingen π(θ|x). La k = bmαc, dvs det største heltall mindre
eller lik mα. Definer θ(k) til å være den k-te minste simulerte θ-verdi. Da vil

θ(k) ≈ F−1(α)

for m stor nok. F.eks, hvis m = 1000, s̊a vil [θ(25), θ(975)] være et tilnærmet 95% kredibili-
tetsintervall for θ.

Nytten av simuleringsbaserte beregninger beror først og fremst p̊a hvor lett det er å
simulere et sample θ fra a posteriori fordelingen π(θ|x) samt hastigheten av konvergens i
store talls lov. Begge vil være avhengig av problemstillingen vi er interessert i. I tilfeller
der direkte simulering fra a posteriori fordelingen er mulig, vil simuleringsdelen ikke være
noe problem. I mange realistiske tilfeller er imidlertid dette ikke mulig, og andre metoder
må benyttes.
Én slik metode er importance sampling. Denne metoden er beskrevet i Berger [1985] og
vil ikke bli nærmere diskutert her. Dog vil vi se p̊a anvendelser av importance sampling i
noen av eksemplene senere. Merk at denne teknikken faktisk ogs̊a kan benyttes til å øke

konvergenshastigheten i forhold til direkte simulering.
En annen metode som har blitt svært populær i den senere tid er Gibbs sampling. Denne
metoden er først og fremst nyttig n̊ar fordelingen er multivariabel (dvs θ er en vektor av pa-
rametre). Den kan imidlertid gjennom noen triks ogs̊a anvendes p̊a en-variabel fordelinger.
Denne vil bli diskutert nærmere i avsnittet nedenfor.

1.2 Gibbs sampling

Gibbs sampling bygger p̊a en idé om at selv om det kan være vanskelig å simulere fra en
fordeling direkte, kan det være mulig å stykke opp simuleringen i enkeltbiter som hver for
seg kan simuleres enkelt. For å være litt konkret, anta at θ = (θ1, θ2). Det er vanskelig å
simulere θ1, θ2 simultant fra a posteriori fordelingen. N̊a kan vi alltid skrive

π(θ1, θ2|x) = π(θ1|x)π(θ2|θ1,x) = π(θ2|x)π(θ1|θ2,x).

Dette betyr at hvis vi kan simulere θ1 fra π(θ1|x) og deretter θ2 fra den betingede fordelingen
π(θ2|θ1,x), s̊a vil (θ1, θ2) ha den riktige simultane fordeling π(θ1, θ2|x). Alternativt kan
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en først simulere θ2 fra π(θ2|x) og deretter θ1 fra π(θ1|θ2,x). I veldig mange situasjoner
viser det seg at de betingede fordelingene π(θ2|θ1,x) og π(θ1|θ2,x) er enkle å simulere
fra. Problemene ligger imidlertid i at de marginale fordelingene π(θ1|x) og π(θ2|x) ofte er
kompliserte.

En kunne imidlertid tenke seg at vi startet med å simulere θ1 fra en fordeling som ikke
er altfor gal. Deretter kunne vi simulere θ2 fra π(θ2|θ1,x). Siden vi har brukt den riktige
betingede fordelingen, vil forh̊apentligvis θ2 være rimelig fornuftig. Men vi kan n̊a g̊a videre
og trekke en ny θ1 fra π(θ1|θ2,x). Den nye θ1 bør n̊a være mer fornuftig en den første. S̊a
kan vi g̊a videre og trekke en ny θ2 fra π(θ2|θ1,x). Denne bør ogs̊a være mer fornuftig
enn den første θ2 verdien siden vi baserer oss p̊a en mer fornuftig θ1 verdi. Vi kunne s̊a
fortsette slik og h̊ape vi fikk mer og mer fornuftige simuleringer. Dette er grunnidéen i
Gibbs sampling. Gibbs sampling er en iterativ algoritme og er formelt definert som følger:

Algoritme 1
Start med noen initialverdier (θ0

1, θ
0
2) (trukket tilfeldig fra en passende fordeling). Utfør s̊a

følgende to trinn i iterasjon nr s:

1. Trekk θs
1 fra fordelingen π(θ1|θ

s−1
2 ,x)

2. Trekk θs
2 fra fordelingen π(θ2|θ

s
1,x)

Gjør dette M ganger, slik at vi ender opp med (θ1, θ2) = (θM
1 , θM

2 ).

Denne algoritmen gir oss ett sample-par (θ1, θ2). For å f̊a m sample-par, må vi gjenta
algoritmen m ganger. Det kan vises at bare M er stor nok, s̊a vil (θ1, θ2) faktisk være et
sample fra a posteriori fordelingen π(θ1, θ2|x). Dette kan vises ved standard Markov kjede
teori, som er inneholdt i kurset STK1130, ved at {(θM

1 , θM
2 } vil være en Markov kjede som

har a posteriori fordelingen som stasjonær fordeling.
Algoritmen kan utvides til simulering fra a posteriori fordelinger av generell dimensjon.

Poenget er at en hele tiden simulerer fra fordelingen til én parameter gitt alle de andre og

de observerte data. For θ = (θ1, ..., θp) blir algoritmen

Algoritme 2
Start med noen initialverdier θ0

1, ..., θ
0
p (trukket tilfeldig fra en passende fordeling). Utfør

s̊a følgende p trinn i iterasjon nr s:

1 Trekk θs
1 fra fordelingen π(θ1|θ

s−1
2 , ..., θs−1

p ,x)

2 Trekk θs
2 fra fordelingen π(θ2|θ

s
1, θ

s−1
3 , ..., θs−1

p ,x)

...

j Trekk θs
j fra fordelingen π(θj|θ

s
1, ..., θ

s
j−1, θ

s−1
j+1, ..., θ

s−1
p ,x)

...
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p Trekk θs
p fra fordelingen π(θp|θ

s
1, ..., θ

s
p−1,x)

Gjør dette M ganger, slik at vi ender opp med (θ1, ..., θp) = (θM
1 , ..., θM

p ).

Ogs̊a i det generelle tilfellet vil for M stor nok, (θM
1 , ..., θM

p ) ha fordeling π(θ1, ..., θp|x). Vi
skal se noen anvendelser p̊a dette senere.
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Kapittel 2

Kombinering av ulike studier av

samme legemiddel

N̊ar et nytt legemiddel utvikles, vil ofte ulike miljøer undersøke kvaliteten av dette og
publisere sine resultater i internasjonale tidsskrifter. Undersøkelsene (eller studiene som
de ofte kalles innenfor den medisinske litteratur) utføres typisk ved at to grupper blir
trukket ut tilfeldig fra en relevant populasjon der den ene bruker legemiddelet mens den
andre f̊ar en tilsvarende pille (eller annet) som ligner p̊a legemiddelet men som ikke har
noe virkning (et s̊akalt placebo). Ofte er imidlertid antall individer som inng̊ar i hver av
studiene begrenset, noe som gir usikkerhet i konklusjonene som trekkes. Hvis en derimot
samler data fra flere ulike studier, skulle det være mulig å oppn̊a sikrere konklusjoner.

Vi vil i dette kapitlet (som er et utdrag av en større analyse dokumentert i Storvik
et al. [1997] og Aursnes et al. [2000]) gi en analyse av den vitenskapelige dokumentasjon av
effekten av legemiddelet etidronat mot osteoporose (benskjørhet) basert p̊a to publiserte
studier, Storm et al. [1990] og Harris et al. [1993]. I hver av studiene er pasientene blitt
fulgt opp i en 3 års periode.

Hensikten med legemiddelet er først og fremst å redusere risikoen for brudd. Da slike
brudd vil forekomme svært sjeldent, er det imidlertid vanskelig å basere seg p̊a telling av
slike brudd direkte, da dette vil kreve et for stort antall forsøkspersoner. I stedet har en
derfor analysert antall s̊akalte vertebrale frakturer, som er mindre brister som kan opptre
i ryggraden. Slike vertebrale frakturer vil opptre langt oftere, noe som medfører at mind-
re pasientgrupper kan undersøkes. Under antagelsen om at endring i fordeling av antall
vertebrale frakturer vil gi informasjon om endring i fordeling av antall brudd, kan dette
være en fornuftig tilnærming. Tabell 2.1 gir en oversikt over de observerte data. Merk at
det sammen med antall vertebrale frakturer er angitt antall pasient̊ar. Dette er essensielt
antall pasienter ganger med 3 (antall år i undersøkelsen), men da noen pasienter faller ut
av studiene i løpet av perioden, er det justert for dette.

Vi vil innføre følgende parametre:

λi,1 =Intensitet av vertebrale frakturer per år n̊ar placebo er brukt;

λi,2 =Intensitet av vertebrale frakturer per år n̊ar legemiddelet er brukt.
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Antall vertebrale frakturer Estimat for λ
Studier Placebo Medikament Placebo Medikament
Storm 25 (60.0) 9 (54.0) 0.417 0.167
Harris 71 (606.6) 52 (604.4) 0.117 0.086

Tabell 2.1: Tabell over totalt antall frakturer (med antall pasient̊ar i parentes) samt estimat
for intensiteten λ.

Her er i = 1 for studiet i Storm et al. [1990] mens i = 2 for studiet i Harris et al. [1993].
Tabell 2.1 viser ogs̊a estimater for λ-ene basert p̊a estimeringsmetoder fra klassisk sta-

tistikk for de to ulike studiene separat. Grovt sett ser vi en klar senkning av estimater
for λ for medikamentgruppen sammenlignet med placebogruppen i Storm et al. [1990].
Den tilsvarende senkning i Harris et al. [1993] er langt mindre. Som vi ser av tallene er
estimatene ganske forskjellige b̊ade for gruppene som har f̊att legemiddelet og for de som
har f̊att placebo. Dett er et vanlig problem n̊ar en skal kombinere ulike studier gjennom at
populasjonene som benyttes kan være forskjellige. Dette er ogs̊a situasjonen i v̊art tilfelle.
Ved undersøkelse av effekt av legemidler mot osteoporose, vil en konsentrere seg om pa-
sienter som er innenfor høyrisiko grupper. Ulike definisjoner av hvem som ligger innenfor
disse gruppene vil imidlertid gi ulike populasjoner. En sammenlikning av λ-ene direkte vil
derfor ikke være meningsfylt. Isteden vil vi se p̊a den relative forbedring i intensitet :

βi =
λi,1 − λi,2

λi,1
.

En rimelig antagelse er at den relative forbedring som resultat av bruk av legemiddelet er
uavhengig av populasjonen. Hvis vi godtar denne antagelse, kan vi derfor sette βi = β, og
prøve å gjøre analyse om β basert p̊a data fra begge studiene.

Definer n̊a

Yi,1 =Totalt antall frakturer i løpet av 3 år n̊ar placebo er brukt;

Yi,2 =Totalt antall frakturer i løpet av 3 år n̊ar legemiddelet er brukt.

Igjen angir indeks i hvilket studie det er snakk om. La ni,1 og ni,2 være totalt antall
pasient̊ar i henholdsvis placebo- og medikamentgruppen. Vi vil anta

Yi,1 er Poisson fordelt med intensitet ni,1λi,1;

Yi,2 er Poisson fordelt med intensitet ni,2λi,2.

La oss til å begynne med se p̊a de to studiene separat. Vi ønsker å gjøre en mest mulig
objektiv analyse og velger derfor en lite informativ a priori fordeling p̊a parametrene λi,1

og λi,2. Vi har valgt å legge til grunn en uniform fordeling over intervallet [0, λmax] der
λmax er stor nok til at vi er sikre p̊a at intensitetene ikke vil ligge høyere enn dette. Vi vil
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benytte λmax = 10. Samtidig antar vi at alle λ-parametrene er a priori uavhengige. Det er
da et enkelt regnestykke å se at a posteriori fordelingene til λ-ene blir

π(λi,1|D) ∼Gammatr(yi,1 + 1, ni,1, λmax) (2.1a)

π(λi,2|D) ∼Gammatr(yi,2 + 1, ni,2, λmax) (2.1b)

der Gammatr er den trunkerte Gamma fordelingen.
N̊a er vi først og fremst interessert i a posteriori fordelingen til βi. I prinsippet kan

vi beregne denne med den informasjon som er tilgjengelig fra (2.1). Dette blir imidlertid
ganske komplisert. Et alternativ er å bruke simulering. Det er en enkel sak å simulere λi,1

og λi,2 (gjenta simuleringer fra den utrunkerte Gamma-fordelingen helt til den simulerte
verdien er mindre enn λmax). Ved å benytte at βi = (λi,1 − λi,2)/λi,1, kan vi derfor f̊a en
simulering av βi ved å sette inn de simulerte verdiene av λi,1 og λi,2 i denne formelen.
Gjentar vi denne prosedyren mange ganger, f̊ar vi et sample fra a posteriori fordelingen til
βi som vi kan bruke til å estimere denne fordelingen. Et mulig estimat er histogrammet av
samplene, men typisk vil man “glatte” histogrammet litt for å f̊a et mer realistisk bilde.
Basert p̊a data fra Tabell (2.1), er de (estimerte) a posteriori fordelingene for β1 og β2 vist
i Figur 2.1 (de to flateste kurvene). Vi ser at de to kurvene har ulike senterpunkter, men
usikkerheten om begge er ganske store.

V̊art mål var imidlertid å kombinere informasjonen fra begge studiene for å oppn̊a
sikrere konklusjoner. Vi innfører derfor n̊a antagelsen β1 = β2 = β. Merk at dette medfører
at

β =
λ1,1 − λ1,2

λ1,1

=
λ2,1 − λ2,2

λ2,1

dvs. det er en avhengighet mellom λ-ene. V̊are tidligere ikke-informative uavhengige a priori
fordelinger er derfor ikke lengre egnet. Isteden vil vi n̊a anta en simultan a priori fordeling
for (β, λ1,1, λ2,1) (merk at vi ikke trenger å ta med λ1,2 og λ2,2 da disse er direkte spesifisert
av de andre). Vi vil anta

π(β, λ1,1, λ2,1) = π(β)π(λ1,1|β)π(λ2,1|β),

dvs. at λ1,1 og λ2,1 er betinget uavhengige, gitt β. Videre vil vi anta at

π(β) =
1

2

{
1

(1−β)2
β ≤ 0;

1 0 < β ≤ 1,
(2.2)

samt at

π(λi,1|β) = 2
λi,1

λ2
max

{
(1 − β)2 β ≤ 0

1 0 < β ≤ 1,
(2.3)

for λ1,i ≤ λmax min{1, 1/(1−β)} og 0 ellers. Disse fordelingene kan se litt merkelige ut, men
det viser seg at under disse antagelsene s̊a vil marginal fordelingen til (λ1,1, λ1,2) ha den
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samme a priori fordelingen som vi antok tidligere (dvs. uavhengige og uniformt fordelte),
og tilsvarende for (λ2,1, λ2,2). Forskjellen er imidlertid at vi n̊a har bygd inn avhengigheter
mellom parametrene for de to studiene!

Ved å kombinere denne a priori fordelingen med likelihood funksjonene for dataene, f̊ar
vi

π(β, λ1,1, λ2,1|y1,1, y1,2, y2,1, y2,2) (2.4)

∝ exp{−

2∑

i=1

ni,1λi,1 − (1 − β)

2∑

i=1

ni,2λi,1}(1 − β)
�

2

i=1
yi,2

2∏

i=1

λ
yi,1+yi,2+1
i,1 ×

{
(1 − β)2 for β ≤ 0;

1 for 0 < β ≤ 1.

Denne fordelingen ser svært komplisert ut, og er i utgangspunktet ogs̊a vanskelig å anvende
direkte. Enda mer komplisert blir det imidlertid av at vi kun er interessert i marginalfor-
delingen til β (gitt data). Vi må da integrere ut de øvrige parametre. Igjen gir imidlertid
simulering oss muligheter for å trekke sampler fra a posteriori fordelingen. Det er i det-
te tilfellet ikke mulig å gjøre simulering direkte, men mer avanserte simuleringsmetoder
kan anvendes. I dette tilfellet har vi brukt en metode som kalles “Sampling/Importance
Resampling” (SIR). Vi vil imidlertid ikke g̊a nærmere inn p̊a denne metoden, men heller
referere til hovedfagskurset i stokastisk simulering (STK4050).

Simulering er blitt benyttet for å lage et estimat av den kombinerte a posteriori for-
delingen og er vist som en heltrukket linje i Figur 2.1. Merk at vi i dette tilfellet f̊ar en
fordeling som har senterpunkt midt i mellom de to fordelingene for hver av studiene. Sam-
tidig har usikkerheten blitt redusert betraktelig. Tabell 2.2 gir en annen oppsummering av
a posterior fordelingene, ved at den gir sannsynligheten for at β er større enn ulike verdier
basert p̊a hver av de to studiene separat samt kombinert. Det er en svært høy sannsyn-
lighet for at β > 0 i alle tre tilfeller. Ogs̊a at β > 0.2, dvs en 20% foredring, har en stor
sannsynlighet hvis vi ser p̊a de to studiene kombinert. Dette tilsier at medikamentet virker!
Ved en eventuell godkjennelse av legemidler må imidlertid alltid effekten vurderes opp mot
bivirkninger som kan fremkomme (det er endel bivirkninger med etidronat).
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Figur 2.1: A posteriori tetthet for β, (relativ forbedring av intensiteten for vertebrale
frakturer per år) basert p̊a studiet i Harris et al. [1993] (laveste punktvise kurve), basert
p̊a studiet i Storm et al. [1990] (stiplet kurve), og de to studiene kombinert (heltrukken
kurve).

P (β > b|d)
Studier b = 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
Storm 0.99 0.96 0.84 0.45 0.03
Harris 0.95 0.67 0.13 0.00 0.00
Kombinert 1.00 0.91 0.34 0.00 0.00

Tabell 2.2: Oppsummering av a posteriori fordelingen for β (relativ forbedring av inten-
siteten for vertebrale frakturer per år) basert p̊a de to etidronat studiene hver for seg og
kombinert. Selve a posteriori fordelingen er gitt i figur 2.1. D st̊ar for data fra det aktuelle
studiet/studiene.
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Kapittel 3

Dødelighetsrate av astma

I dette eksemplet (tatt fra Gelman et al. [1995]) vil vi studere dødeligheten av astma i en
by i forhold til dødeligheten ellers i verden. I en by med 200.000 innbyggere fant en at i
løpet av en ti̊ars periode døde 30 personer av astma, som gir et røft anslag p̊a dødeligheten
til 1.5 tilfeller per år per 100.000 innbyggere.

La Yi være antall som dør av astma i år i. Anta betingelsene for at Yi er binomisk
fordelt er tilstede. Da sannsynligheten for død av astma er liten og antall innbyggere er
stort, vil det være bekvemt å bruke Poisson tilnærmingen. Yi antas derfor Poisson fordelt
med parameter 2θ der θ er dødeligheten per 100.000 innbyggere (vi f̊ar 2-tallet foran siden
vi har 2 × 100.000 innbyggere i dette tilfellet).

N̊a har vi kun observert Y =
∑10

i=1 Yi. Men hvis vi kan anta at antall døde i de ulike år
er uavhengige, vil Y selv være Poisson fordelt med parameter 20θ.

Målinger p̊a astma-dødelighet har blitt utført en rekke steder rundt i den vestlige ver-
den. Disse målingene kan danne grunnlag for å konstruere en a priori modell for dødsraten
θ. Det viser seg at Gamma(3, 5) er en rimelig prior1. A priori forventningen til θ er da 0.6.

A posteriori fordelingen kan n̊a beregnes:

π(θ|y) ∝ π(θ)f(y|θ)

=
53

Γ(3)
θ3−1e−5θ exp(−20θ)(20θ)y

y!

∝ θy+3−1e−25θ

∝ Gamma(y + 3, 25)

1Merk at vi her bruker en noe annen definisjon p̊a Gamma fordelingen enn den som er gitt i Berger
[1985]. Gamma(α, β) fordelingen blir her definert ved

f(x|α, β) =
βα

Γ(α)
xα−1e−βx,

dvs β tilsvarer β−1 som brukt i Berger.
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Figur 3.1: Histogram av θ1, ..., θ1000, 1000 simuleringer fra a posteriori fordelingen for
dødelighetsraten for astma.

Med y = 30, gir dette oss at a posteriori fordelingen til θ er Gamma(33, 25).
I prinsippet kunne vi n̊a finne alle v̊are inferens-resultater ved analytiske beregninger p̊a

Gamma-fordelingen. Dette blir imidlertid fort komplisert, s̊a la oss heller se hvordan vi kan
benytte simulering. 1000 verdier ble simulert fra Gamma(33, 25). Figur 3.1 viser histogram
over de simulerte verdier. Ulike mål kan n̊a trekkes ut. Forventningen kan f.eks brukes som
et punktestimat, og kan approksimeres gjennom (1.1). Dette gir oss µ̂θ = 1.3189 som kan
sammenliknes med den eksakte verdien som er 1.32.

Videre kan vi f̊a et anslag p̊a variansen ved å bruke (1.4). Fra de simulerte verdier f̊ar
vi σ̂2

θ = 0.05347 mens den sanne verdi er 0.0528.
B̊ade beregning av forventning og varians kan utføres analytisk uten de helt store pro-

blemer. Hovedhensikten med å prøve ut simulering for disse to eksemplene var først og
fremst å demonstrere at det faktisk fungerer. N̊ar en kommer til konstruksjon av kredi-
bilitetsintervall, er dette ikke lenger s̊a lett. Men igjen kan simulering anvendes. Et 95%
kredibilitetsintervall basert p̊a de simulerte verdier blir da [0.885, 1.800]. Sanne verdier kan
oppn̊as fra dagens statistikk-pakker og er [0.9086, 1.8069]. I dette tilfellet er approksima-
sjonen gitt ved simuleringer kanskje ikke god nok, og en økning i antall simuleringer kan
være fornuftig. En økning av M til 10000 ga [θ(250), θ(975)] = [0.910, 1.801]. Dette er typisk
situasjonen ved at unøyaktigheten er større for bestemmelse av kredibilitetsintervall (eller
andre mål som ang̊ar halene i a posteriori fordelingen).
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Kapittel 4

Modell for genetisk samhørighet

Vi vil i dette avsnittet studere den multinomiske modell i forbindelse med genetisk sam-
hørighet. Datasettet best̊ar av 197 dyr fordelt i 5 kategorier:

x = (x1, x2, x3, x4, x5) = (95, 30, 18, 20, 34).

Antallet innenfor hver kategori antas å følge en multinomisk fordeling med sannsynligheter

(
1

2
,
θ

4
,
1

4
(1 − θ),

1

4
(1 − θ),

θ

4

)
.

Her er θ en parameter i intervallet [0, 1]. En nyttig klasse av a priori fordelinger for slike
parametre er beta-fordelingen. Vi vil derfor anta

π(θ) ∼ Beta(α, β).

A posteriori fordelingen for θ blir da

π(θ|x) ∝ π(θ)f(x|θ)

∝ θα−1(1 − θ)β−1
(

1
2

)x1
(

1
4
θ
)x2
(

1
4
(1 − θ)

)x3
(

1
4
(1 − θ)

)x4
(

1
4
θ
)x5

∝ θx2+x5+α−1(1 − θ)x3+x4+β−1

∝ Beta(x2 + x5 + α, x3 + x4 + β). (4.1)

Vi kan dermed bruke formel-aparatet for Beta-fordelingen til å finne at

E∗[θ] =
x2 + x5 + α

x2 + x3 + x4 + x5 + α + β

var∗[θ] =
(x2 + x5 + α)(x3 + x4 + β)

(x2 + x3 + x4 + x5 + α + β)2(x2 + x3 + x4 + x5 + α + β + 1)
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Figur 4.1: Histogram av θ1, ..., θ1000, 1000 simuleringer fra a posteriori fordelingen for θ i genetisk
link modell. Den sanne sannsynlighetstettheten er lagt opp̊a for å illustrere at histogrammet er
tilnærmet lik denne.

α = β = 1, svarende til en ikke-informativ a priori fordeling, gir da med de observasjoner
som er gitt ovenfor:

E∗[θ] = 0.625

var∗[θ] = 0.00223

og dermed et standard avvik p̊a 0.0472. Det kan i dette tilfellet være fornuftig å kreve
større nøyaktighet p̊a θ hvis θ ligger nær 0 eller 1. Dette kan vi f̊a til ved å innføre en
vektfunksjon w(θ) = [θ(1 − θ)]−1. Bayes estimatet er gitt ved (1.2). I prinsippet kunne
vi n̊a beregne dette estimatet analytisk, men dette vil b̊ade være teknisk komplisert og
ta mye (av v̊ar dyrebare) tid. La oss derfor se hvordan vi heller kan simulere oss frem til
resultatet.

Siden a posteriori fordelingen er en beta-fordeling, er det enkelt å utføre simuleringene.
Figur 4.1 viser histogrammet av θ1, ..., θ1000, 1000 simulerte θ-er fra a posteriori fordelingen
Beta(65, 39). Et estimat for Bayes aksjonen under tapsfunksjonen L(θ, θ̂) = w(θ)(θ − θ̂)2

blir da fra (1.3)

θ̂ ≈
1
m

∑m
i=1 w(θi)θi

1
m

∑m
i=1 w(θi)

= 0.627,

dvs vi f̊ar et noe høyere anslag p̊a θ, dog ikke s̊a veldig ulikt. Årsaken til dette er at θ-
verdien ser ut til å ligge et godt stykke unna ytterpunktene 0 og 1, slik at effekten av
vektfunksjonen w blir liten.

Dataene ovenfor har tatt utgangspunkt i et datasett beskrevet og analysert i Rao [1973].
De opprinnelige dataene var imidlertid noe mer kompliserte ved at kun summen av de to
første kategoriene x1,2 = x1 + x2 ble observert. Dataene da var
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x = (x1,2, x3, x4, x5) = (125, 18, 20, 34).

og antallene innenfor de ulike kategoriene antas n̊a å følge en multinomisk fordeling med
sannsynligheter

(
1

2
+

θ

4
,
1

4
(1 − θ),

1

4
(1 − θ),

θ

4

)
.

For å finne a posteriori fordelingen for θ i dette tilfellet, benytter vi oss av at

π(θ|x) ∝ π(θ)f(x|θ)

∝ θα−1(1 − θ)β−1

(
1

2
+

θ

4

)x1,2
(

1

4
(1 − θ)

)x3
(

1

4
(1 − θ)

)x4
(

θ

4

)x5

∝ θx5+α−1(1 − θ)x3+x4+β−1(2 + θ)x1,2 . (4.2)

Denne a posteriori fordelingen har imidlertid ingen enkel form hverken for analytiske be-
regninger eller for simulering. Vi må derfor prøve å forenkle problemet p̊a én eller annen
måte.

Importance sampling: For importance sampling er ideen å simulere fra en annen for-
deling enn den aktuelle og s̊a justere for den feilen som gjøres n̊ar ulike mål skal beregnes.
La h være en vilk̊arlig fordeling. Som beskrevet i Berger [1985], vil forventningen til g(θ)
kunne approksimeres ved

E∗[g(θ)] ≈

∑m
i=1 g(θi)v(θi)∑m

i=1 v(θi)
(4.3)

der v(θ) ∝ π(θ|x)/h(θ). Merk at vi ikke behøver å bry oss om konstantleddet som mangler
i (4.2), siden denne inng̊ar b̊ade i teller og nevner og derfor vil bli forkortet bort.

Vi vil igjen anta α = β = 1. Det kan i mange tilfeller være lurt å velge h fordelingen
s̊a lik a posteriori fordelingen som mulig. For å kunne f̊a en idé om hva slags fordeling som
kan være fornuftig å bruke, kan vi starte med å plotte a posteriori fordelingen. Figur 4.2
viser dette (vi har skalert (4.2) med en faktor 10−29). Vi ser at fordelingen ligner svært
p̊a en normal fordeling med forventning omtrent lik 0.63. Ved litt prøving og feiling viser
det seg at normal-fordelingen med forventning µ = 0.63 og standard avvik σ = 0.05 gir en
rimelig god tilnærming. Da blir

v(θ) =
θx5(1 − θ)x3+x4(2 + θ)x1,2

1√
2πσ

exp{− 1
2σ2 (θ − µ)2}
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Figur 4.2: Plott av a posteriori fordelingen (uten proposjonalitetskonstanten) som funksjon av θ.

Etter å ha simulert θ-ene og beregnet v(θi)-ene, er det n̊a enkle beregninger som skal til
for å finne ulike mål fra a posteriori fordelingen. Forventningen approksimerer vi med

∑m
i=1 θiv(θi)∑m
i=1 v(θi)

= 0.6229

Tilsvarende kan vi finne variansen ved

∑m
i=1(θi)

2v(θi)∑m
i=1 v(θi)

−

(∑m
i=1 θiv(θi)∑m
i=1 v(θi)

)2

= 0.002558

og dermed et standardavvik p̊a 0.0506. Merk at forventningen er omtrent den samme som i
tilfellet der vi observerte b̊ade x1 og x2 og ikke bare summen av dem. Standardavviket har
steget noe (fra 0.0472), noe som er naturlig da vi har mindre informasjon i dette tilfellet.

La oss igjen se p̊a hva estimatet blir hvis vi innfører tapsfunksjonen L(θ, θ̂) = (θ −
θ̂)2/θ(1 − θ). Bayes estimatet er som før gitt ved (1.2). Hvis vi innfører g1(θ) = w(θ)θ og
g2(θ) = w(θ), kan vi skrive

µθ =
E∗[g1(θ)]

E∗[g2(θ)]
,

dvs b̊ade teller og nevner er forventninger som vi kan tilnærme ved importance sampling:

E∗[g1(θ)] ≈

∑m
i=1 g1(θi)v(θi)∑m

i=1 v(θi)
,

E∗[g2(θ)] ≈

∑m
i=1 g2(θi)v(θi)∑m

i=1 v(θi)
.

Syr vi dette sammen, f̊ar vi
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µ̂θ ≈

∑m
i=1 g1(θi)v(θi)∑m
i=1 g2(θi)v(θi)

= 0.628,

dvs igjen f̊ar vi et litt høyere anslag p̊a θ.
Et problem med importance sampling, er at kun mål som kan skrives som forventninger

kan beregnes. Dette blir et problem n̊ar for eksempel et kredibilitetsintervall skal beregnes.
Det er mulig å utvide importance sampling metodikken til å klare mer generelle problemer.
Dette vil imidlertid ikke bli tatt opp her.

Gibbs sampling: En alternativ fremgangsmåte er å benytte seg av Gibbs sampling. Det
som er ødeleggende i formen p̊a a posteriori fordelingen (4.2) er at vi ikke kjenner enkelt-
verdiene til x1 og x2, men kun summen av dem. En mulighet er imidlertid å estimere disse
sammen med θ. Det er nok å estimere x1, siden den andre er gitt ved x2 = x1,2 − x1.

Som tidligere vist, er a posteriori fordelingen til θ gitt x1, x1,2, x3, x4, x5 beta-fordelt
med parametre x2 + x5 + α og x3 + x4 + β (vi bruker her x1, x1,2, x3, x4, x5 istedet for
x1, x2, x3, x4, x5, men disse inneholder samme informasjon, da vi kan regne oss fra den ene
vektoren til den andre). Tilsvarende kan vi n̊a finne a posteriori fordelingen for x1 gitt θ
og x1,2, x3, x4, x5:

π(x1|θ, x1,2, x3, x4, x5) ∝ π((θ, x1, x1,2, x3, x4, x5)

∝ π(θ)f(x1, x1,2 − x1, x3, x4, x5|θ)

∝

(
1

2

)x1
(

θ

4

)x1,2−x1
(

1

4
(1 − θ)

)x3
(

1

4
(1 − θ)

)x4
(

θ

4

)x5

∝

(
1

2

)x1
(

θ

4

)x1,2−x1

.

Her er ledd som ikke er avhengige av x1 slettet, siden de vil inng̊a i proposjonalitetskon-
stanten. For å se at dette kan reduseres til en enkel fordeling, s̊a legger vi inn et nytt ledd(

1
2

+ θ
4

)−x1,2
(som vi kan gjøre siden denne heller ikke avhenger av x1). Da er

π(x1|θ,x1,2, x3, x4, x5)

∝

(
1

2

)x1
(

θ

4

)x1,2−x1
(

1

2
+

θ

4

)−x1,2

=

(
1
2

1
2

+ θ
4

)x1
(

θ
4

1
2

+ θ
4

)x1,2−x1

=

(
2

2 + θ

)x1

(
θ

2 + θ
)x1,2−x1

∝ Bin(x1,2, 2/(2 + θ))

18



1.0 1.5 2.0

0
20

40
60

80

Figur 4.3: Histogram av θ1, ..., θ1000, 1000 simuleringer fra a posteriori fordelingen for θ i genetisk
link modell.

som viser at X1 gitt θ og (x1,2, x3, x4, x5) har en binomisk fordeling med x1,2 som antall
forsøk og suksess-sannsynlighet 2/(θ+2). Dermed kan vi bruke Gibbs sampling algoritmen
for å trekke et sample (θ, x1) fra a posteriori fordelingen gitt (x1,2, x3, x4, x5) og α = β = 1:

Algoritme 3
Start med θ0, x0

1. For hver iterasjon s utfør

1. Trekk θs fra fordelingen Beta(x1,2 − xs−1
1 + x5 + 1, x3 + x4 + 1)

2. Trekk xs
1 fra fordelingen Bin(x1,2, 2/(2 + θs)).

Etter å ha gjentatt iterasjonene M ganger, f̊ar vi ett sample θ = θM . Merk at x1 i seg
selv ikke er interessant (iallefall ikke i denne sammenheng), men at n̊ar vi trekker fra
simultanfordelingen til (θ, x1), s̊a f̊ar vi automatisk et sample fra marginalfordelingen til θ.

Et histogram av simulerte θ-verdier med antall iterasjoner M = 20 og antall sampler
m = 1000 er vist i figur 4.3. Forventing og varians kan n̊a approksimeres ved (1.1) og (1.4),
som gir 0.625 og 0.00276, henholdsvis. I dette tilfelle kan vi ogs̊a direkte konstruere et
tilnærmet kredibilitetsintervall ved [θ(25), θ(975)] = [0.516, 0.726].
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Kapittel 5

Varians komponent modeller

Vi vil i dette eksemplet studere data som kommer fra modellen

Xij = θi + εij, i = 1, ..., I, j = 1, ..., J

med støyleddene εij uavhengige og fordeling εij ∼ N(0, σ2
ε). I de tilfeller hvor vi har vært

borte i slike modeller tidligere, har θi-ene blitt betraktet som faste parametre som ikke har
tilknyttet noen sannsynlighetsfordeling. I dette tilfellet vil vi imidlertid anta at ogs̊a θi-ene
er stokastiske og har en felles fordeling θi ∼ N(µ, σ2

θ). Gitt µ, σ2
θ , s̊a antar vi ogs̊a at θi-ene

er uavhengige. I den statistiske literatur kalles slike modeller ofte for varians komponent

modeller. En er for slike modeller ofte interesssert i hvor stor variasjonen i θ-ene (σ2
θ) er i

forhold til variasjonen i støyen (σ2
ε). Det er ulike måter å sammenlikne disse p̊a. To mål

som gjerne blir brukt er

σ2
θ/σ

2
ε og σ2

θ/(σ2
θ + σ2

ε).

Vi vil studere begge disse nærmere. Konkret vil vi se p̊a et datasett fra [Box and Tiao,
1973][tabell 5.4]:

Batch(i) 1 2 3 4 5 6
Individual 7.298 5.220 0.110 2.212 0.282 1.722
Observations 3.846 6.556 10.386 4.852 9.014 4.782

j 2.434 0.608 13.434 7.092 4.458 8.106
9.566 11.788 5.510 9.288 9.446 0.758
7.990 -0.892 8.166 4.980 7.198 3.758

x̄i· 6.227 4.656 7.521 5.685 6.080 3.825
x̄·· = 5.6656

Her er x̄i· gjennomsnittet av observasjonene i kolonne i mens x̄·· er det totale gjennomsnit-
tet.
Ved å kombinere modellene for θi og εij, f̊ar en at

Xij ∼ N(µ, σ2
θ + σ2

ε)
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Den felles variabelen θi gjør imidlertid at disse observasjonene ikke er uavhengige. Ser vi
imidlertid p̊a x̄i·-ene, er disse uavhengige med fordeling N(µ, σ2

θ + 1
J
σ2

ε). Dermed vil

σ̂2 =
1

I − 1

∑

i

(x̄i· − x̄··)
2

være en forventningsrett estimator for σ2
θ + 1

J
σ2

ε . P̊a den annen side, hvis vi ser p̊a

σ̂2
i =

1

J − 1

∑

j

(xij − x̄i·)
2,

dvs den empiriske variansen innenfor gruppe i, vil denne ha forventning σ2
ε . Ved å kombinere

alle gruppene, kan vi lage oss en forventningsrett estimator for σ2
ε :

σ̂2
ε =

1

I(J − 1)

∑

i,j

(xij − xi·)
2

og dermed en forventningsrett estimator for σ2
θ ved

σ̂2
θ = σ̂2 − σ̂2

ε/J

Dette er ogs̊a de vanlige estimatorene som brukes p̊a slike problemer. For dataene ovenfor
f̊ar vi σ̂2 = 1.667, mens σ̂2

ε = 14.945. Dette medfører at σ̂2
θ = −1.322, dvs en negativ

varians!

Ulike strategier kan benyttes for å unng̊a slike tilfeller. En Bayesiansk vinkling ville
være å innføre a priori modeller p̊a parametrene µ, σ2

θ og σ2
ε . Vi vil se nærmere p̊a dette.

Anta at µ, σ2
θ , σ

2
ε a priori er uavhengige, med a priori fordelinger spesifisert ved

µ ∼N(µ0, σ
2
0),

σ2
θ ∼IG(a1, b1),

σ2
ε ∼IG(a2, b2),

der IG er den inverse gamma-fordelingen med tetthet

f(y; a, b) =
b

Γ(a)

(
b

y

)a−1

e−b/y 1

y2
.

Parametrene µ0, σ
2
0, a1, b1, a2, b2 er kjente. Innfør θ = (θ1, ..., θI) og x = (x11, ..., xIJ). Da er

π(θ, µ, σ2
θ , σ

2
ε |x) ∝π(µ, σ2

θ , σ
2
ε)π(θ|µ, σ2

θ , σ
2
ε)π(x|θ, µ, σ2

θ , σ
2
ε)

=π(µ)π(σ2
θ)π(σ2

ε)π(θ|µ, σ2
θ)π(x|θ, σ2

ε).

Fra et Gibbs sampling perspektiv, s̊a har vi et fire-variabel system, (θ, µ, σ2
θ , σ

2
ε). Det kan

vises at disse variablene har følgende betingede fordelinger:
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π(σ2
θ |x, µ, θ, σ2

ε) = π(σ2
θ |µ, θ) = IG(a1 +

1

2
I, b1 +

1

2

I∑

i=1

(θi − µ)2)

π(σ2
ε |x, µ, θ, σ2

θ) = π(σ2
ε |x, θ) = IG(a2 +

1

2
IJ, b2 +

1

2

I∑

i=1

J∑

j=1

(xij − θi)
2)

π(µ|x, θ, σ2
θ , σ

2
ε) = π(µ|θ, σ2

θ) = N

(
σ2

θµ0 + σ2
0

∑I
i=1 θi

σ2
θ + Iσ2

0

,
σ2

θσ
2
0

σ2
θ + Iσ2

0

)

π(θ|x, µ, σ2
θ , σ

2
ε) = N

(
Jσ2

θ

Jσ2
θ + σ2

ε

x +
σ2

ε

Jσ2
θ + σ2

ε

µ1,
σ2

θσ
2
ε

Jσ2
θ + σ2

ε

I

)
,

der x = (x1·, ..., xI·), 1 er en I × 1 kolonne vektor best̊aende av 1-ere, og I er en I × I
identitetsmatrise.

Vi vil anta µ0 = 0, σ2
0 = 1012, a1 = 0, b1 = 1, a2 = 0, b2 = 1 (valgt til å gi vage

(ikke-informative) a priori fordelinger).
Ved hjelp av Gibbs sampling, kan vi simulere sampler fra a posteriori fordelingen. Øverst

i figur 5.1 er histogram av 5000 sampler av σ2
ε (venstre) og σ2

θ (høyre). Merk at fordelingen
til σ2

θ har nesten all sin tyngde svært nær 0, som jo ogs̊a er rimelig utifra målingene. Fra
samplene f̊ar en

E∗[σ2
ε ] ≈ 14.30 Var∗[σ2

ε ] ≈ 17.03
E∗[σ2

θ ] ≈ 2.40 Var∗[σ2
θ ] ≈ 29.67

Forventningen for σ2
θ gir imidlertid kanskje ikke det mest riktige bilde i dette tilfellet, da

fordelingen er svært skjev (det er noen f̊a svært store verdier). Dette gjenspeiler seg ogs̊a
gjennom at variansen blir stor. Medianen for σ2

θ blir 0.98, dvs en betydelig mindre verdi.
Nederste del av figuren viser histogram av σ2

θ/σ
2
ε (venstre) og σ2

θ/(σ2
θ +σ2

ε ). For disse målene
blir

E∗[σ2
θ/σ

2
ε ] ≈ 0.183 Var∗[σ2

θ/σ
2
ε ] ≈ 0.189

E∗[σ2
θ/(σ2

θ + σ2
ε )] ≈ 0.117 Var∗[σ2

θ/(σ2
θ + σ2

ε )] ≈ 0.018
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Figur 5.1: Histogram av σ2
ε (øverst til venstre), σ2

θ (øverst til høyre), σ2
θ/σ

2
ε (nederst til venstre)

og σ2
θ/(σ

2
θ + σ2

ε ) (nederst til høyre). Histogrammene er basert p̊a 5000 sampler fra a posteriori
fordelingen. Simuleringene er gjort ved hjelp av Gibbs sampling.
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Kapittel 6

Hierarkisk regresjonsmodell

Det eksemplet vi skal beskrive i dette kapittelet, er svært komplisert og kan falle vanskelig
for mange. Det er imidlertid tatt med for å illustrere en viktig klasse av modeller, hierarkiske
modeller, som er nyttige i mange sammenhenger, b̊ade innenfor klassisk og Bayesiansk
analyse.

Bayesianske modeller kan selv ses p̊a som hierarkiske modeller, og mye av de beregninger
som inng̊ar i hierarkiske modeller kan utføres tilsvarende som for Bayesiansk analyse. Vi
vil se p̊a et slikt eksempel i forbindelse med analyse av vekst av rotter. Tilgjengelig data
er 30 rotter der vekten er målt i 5 etterfølgende uker:

Rotte Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Rotte Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5

1 151 199 246 283 320 16 160 207 248 288 324
2 145 199 249 293 354 17 142 187 234 280 316
3 147 214 263 312 328 18 156 203 243 283 317
4 155 200 237 272 297 19 157 212 259 307 336
5 135 188 230 280 323 20 152 203 246 286 321
6 159 210 252 298 331 21 154 205 253 298 334
7 141 189 231 275 305 22 139 190 225 267 302
8 159 201 248 297 338 23 146 191 229 272 302
9 177 236 285 340 376 24 157 211 250 285 323

10 134 182 220 260 296 25 132 185 237 286 331
11 160 208 261 313 352 26 160 207 257 303 345
12 143 188 220 273 314 27 169 216 261 295 333
13 154 200 244 289 325 28 157 205 248 289 316
14 171 221 270 326 358 29 137 180 219 258 291
15 163 216 242 281 312 30 153 200 244 286 324

En tenker seg følgende modeller:

Yij ∼ N(αi + βixij, σ
2);(

αi

βi

)
∼ N

{(
αC

βC

)
,Σ

}
,
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der i er indeks for rottenr. mens j er indeks for uke. For hver rotte, har vi alts̊a en vanlig
lineær regresjonsmodell, men man tenker seg at regresjonskoeffisientene varierer fra rotte
til rotte pga naturlige genetiske forskjeller i rottene. Koeffisientene tenkes å komme fra en
felles bivariat Gaussisk fordeling. For å kunne analysere dataene fra en Bayesiansk vinkel,
må a priori fordelinger spesifiseres for parametrene (αc, βc;Σ

−1; σ2). I prinsippet er det ikke
noe forskjell p̊a å lage en a priori modell for Σ og Σ−1, da den ene er entydig bestemt av
den andre. Det har imidlertid vist seg å være enklere matematisk å modellere Σ−1. Derfor
vil vi forholde oss til denne.

Gelfand et al. [1990] benytter en a priori modell, der disse parametrene blir oppdelt i
uavhengige deler:

π(αc, βc;Σ
−1; σ2) = π(αc, βc)π(Σ−1)π(σ2).

Merk dog at det legges opp til muligheter for avhengighet mellom αc og βc og ogs̊a mellom
enkeltelementene i matrisen Σ−1. Følgende fordelinger ble brukt for de ulike parametrene:

π(αc, βc) = N(η,C),

dvs (αc, βc) følger en bivariat normalfordeling. Videre antas σ2 å ha en invers gamma-
fordeling, dvs

π(σ2) = IG

(
ν0

2
,
ν0τ

2
0

2

)
.

A priori fordelingen for Σ−1 må nødvendigvis bli noe mer komplisert. En vanlig fordeling
å bruke for matriser, er Wishart-fordelingen. Den kan ses p̊a som en generalisering av kji-
kvadrat fordelingen ved at alle diagonal-leddene (passende skalert) vil være kji-kvadrat-
fordelt. Vi antar dermed

π(Σ−1) = W (R, ρ)

der

W (R, ρ) =
|Σ|(ρ−p−1)/2 exp(−1

2
trR−1Σ−1)

2ρp/2πp(p−1)/4|R|m/2
∏p

i=1 Γ(1
2
(ρ + 1 − i))

I prinsippet kan n̊a a posteriori fordelingen til (αc, βc;Σ
−1; σ2) beregnes. Fordelingen blir

imidlertid svært komplisert, og hverken analytiske beregninger eller direkte simulering er
enkelt å utføre. Importance sampling kunne i prinsippet brukes, men dette er ofte lite
effektivt n̊ar det er snakk om mange parametre. Redningen v̊ar igjen er derfor simulering
basert p̊a Gibbs sampling. Definer θi = (αi, βi) og µc = (αc, βc). Standard (men kanskje
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litt lange beregninger) gir følgende betingede fordelinger:

π(θi|µc,Σ
−1, σ2,y) = N [Di(σ

−2XT
i yi + Σ−1µc),Di];

π(µc|θ1, ..., θ30,Σ
−1, σ2,y) = N [V(30Σ−1θ̄ + C−1η),V];

π(Σ−1|θ1, ..., θ30, µc, σ
2,y) =

W

[[
∑

i

(θi − µc) (θi − µc)
T + R

]−1
, 30 + ρ

]
;

π(σ2|θ1, ..., θ30, µc,Σ
−1,y) =

IG

[
150 + ν0

2
,

1

2

[
∑

i

(yi − Xiθi)
T (yi − Xiθi) + ν0τ

2
0

]]
.

De ulike elementer som inng̊ar her er definert ved

θ̄ =

30∑

i=1

θi,

Di = σ2XT
i Xi + Σ−1,

V = (30Σ−1 + C−1)−1.

Ved første øyekast, virker dette svært komplisert. De ulike vektorer, matriser og kombina-
sjoner av disse som inng̊ar i de betingede fordelingene er imidlertid enkle å beregne hvis
en har en datamaskin tilgjengelig. En Gibbs sampler algoritme kan dermed defineres ved:

Algoritme 4
Trekk startverdier for θ0

i , µ
0
c ,Σ

−1
0 , σ2

0 fra en vilk̊arlig fordeling. For hver iterasjon s, utfør:

1. Trekk θs
i fra fordelingen π(θi|µ

s−1
c ,Σ−1

s−1, σ
2
s−1,y), i = 1, ..., 30.

2. Trekk µs
c fra fordelingen π(µc|θ

s
1, ..., θ

s
30,Σ

−1
s−1, σ

2
s−1,y).

3. Trekk Σ−1
s fra fordelingen π(Σ−1|θs

1, ..., θ
s
30, µ

s
c, σ

2
s−1,y).

4. Trekk σ2 fra fordelingen π(σ2|θs
1, ..., θ

s
30, µ

s
c,Σ

−1
s ,y).

Etter å ha gjentatt iterasjonene M ganger, f̊ar vi ett sample

(θi, µc,Σ
−1, σ2) = (θM

i , µM
c ,Σ−1

M , σ2
M).

Vi kan s̊a gjenta dette m ganger for å f̊a mange nok sampler.
Det er mange måter vi kunne studere disse samplene videre. La oss imidlertid se spesielt

p̊a αc og βc, dvs forventede koeffisienter for regresjonsmodellene for enkeltrottene. Anta

C−1 = 0, ν0 = 0, ρ = 2 og R =

(
100 0

0 0.1

)
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Figur 6.1: Histogram av αc (venstre) og βc (høyre). Histogrammene er basert p̊a 200 sampler fra
a posteriori fordelingen. Simuleringene er gjort ved hjelp av Gibbs sampling (20 iterasjoner).

Dette svarer til en svært ikke-informativ prior. Histogram av 1000 simulerte verdier av αc

og βc er vist i figur 6.1.

E∗[βc] ≈ 87.90 Var∗[βc] ≈ 0.286
E∗[βc] ≈ 6.762 Var∗[βc] ≈ 1.574
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Tillegg A

Oppgaver

Oppgave 1
1. Simuler 10000 sampler fra N(2, 1)-fordelingen.

2. Plott et histogram av det simulerte samplet og sammenlign med den sanne tetthet.

3. Estimer forventing og varians ved standard estimatene fra samplet. Sammenlign med
de sanne verdier.

4. For hver av de to del-oppgavene nedenfor, mål tiden du bruker p̊a problemet:

(a) Finn ν = E[X|X > 3.0] gjennom analytiske beregninger.

(b) Finn ν = E[X|X > 3.0] gjennom simulering.

Hvor mange observasjoner var det simulerte estimatet basert p̊a?

5. Repeter (a) − (d) med følgende fordelinger: Exp(2), T-fordeling med 4 frihetsgrader
og Gamma(2) (beregn ν analytisk kun hvis det ikke blir for vanskelig).

Oppgave 2
Betrakt den Bayesianske situasjonen med en ukjent parameter θ som har en a posteriori
fordeling betinget p̊a observasjonene x gitt ved

θ ∼ p(θ|x)

Et fornuftig estimat for θ er forventningen i a posteriori fordelingen θ̂ = E(θ|x). Anta at
forventningen er vanskelig å beregne analytisk, men at vi er i stand til å simulere fra a
posteriori fordelingen. La θ∗1, ..., θ

∗
m være et sampel fra p(θ|x). Et alternativt estimat for θ

er da

θ
∗

=
1

m

m∑

i=1

θ∗i
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1. Forklar hvorfor θ
∗

og θ er uavhengige gitt x og at dette medfører hjelperesultatet

E[(θ
∗
− θ̂)(θ − θ̂)|x] = E[(θ

∗
− θ̂)|x]E[(θ − θ̂)|x].

2. Bruk dette til å vise at

E[θ
∗
|x] = θ̂

E[(θ
∗
− θ)2|x] =

(
1 +

1

m

)
E[(θ̂ − θ)2|x]

Diskuter disse resultatene.

Oppgave 3
1. Vis resultatet (2.1).

2. Basert p̊a (2.2) og (2.3), vis at (λ1,1, λi,2) a priori er uavhengige og uniformt fordelte
over [0, λmax].

Oppgave 4
For det genetiske eksempelet beskrevet i kapittel 4, utfør importance sampling metoden
som beskrevet i teksten. Prøv ut med m = 10, 20, 50, 100. Diskuter resultatene.
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