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1. Tarkastellaan luvun 2.5.4 tilannetta toisesta näkökulmasta. Alkuperäinen, rajoitta-
maton malli on µ = Xβ, jossa X on n × k -matriisi, jonka sarakkeet ovat lineaarisesti
riippumattomia. Nollahypoteesia H0 vastaa rajoitettu alimalli, joka ilmaistaan muodossa
Aβ = 0, jossa q × k -matriisin A vaakarivit ovat lineaarisesti riippumattomia. Tarkista
luvun 2.5.4 laskuja käyttämättä, että suureella

β̂T AT [A(XT X)−1AT ]−1Aβ̂/q

σ̃2

on nollahypoteesin vallitessa jakaumana F (q, n−k), missä β̂ ja σ̃2 ovat rajoittamattoman
mallin parametrien estimaattorit.

Opastus: käytä F -jakauman määritelmää sekä tietojasi suureiden β̂ ja σ̃2 yhteisjakau-
masta sekä sovella 3. harjoitusten 1. tehtävän tulosta satunnaisvektoriin Aβ̂, kun nolla-
hypoteesi on voimassa eli Aβ = 0.

2. (Luvun 2.6 tuloksen yleistys.) Tarkastelemme lineaarista mallia µ = Xβ sekä sen
rajoitettua alimallia, jonka määrittelee nollahypoteesi

H0 : aT β = 0,

jossa a ∈ Rk on annettu vektori.
Tehtävät:

• Kirjoita tehtävän 1 kaavaa käyttämällä nollahypoteesin F -testisuure F (y).

• Määrittele suureen aT β̂ keskivirhe (eli laske tämän suureen keskihajonta ja muodos-
ta keskihajonnan otosestimaatti) sekä kyseisen suureen t-testisuure t(y).

• Tarkista, että F (y) = t2(y), minkä ansiosta tässäkin tilanteessa kaksisuuntainen
t-testi ja F -testi ovat sama testi.

3. Tarkastellaan taas F -testin tilannetta, kun testataan aliavaruutta L2 vastaavaa nol-
lahypoteesia, jossa L2 ⊂ L1 ⊂ Rn. Ortogonaaliprojektiokuvausta aliavaruuteen M mer-
kitään tutulla merkinnällä pM .

Perustele (Pytagoraan lauseeseen nojaten) kaavat

‖pL1(y)− pL2(y)‖2 = ‖pL1(y)‖2 − ‖pL2(y)‖2, ∀y
‖pL1(y)− pL2(y)‖2 = ‖pL⊥2

(y)‖2 − ‖pL⊥1
(y)‖2, ∀y

Toinen kaavoista on tuttu 3. harjoituksista. Kumpi?



4. (Kahden riippumattoman otoksen keskiarvojen vertailu t-testillä tai F -testillä). Tar-
kastellaan mallia

Yij ∼ N(βi, σ
2), i = 1, 2, j = 1, . . . , ni,

jossa satunnaismuuttujat Yij ovat eri indekseillä riippumattomia; vrt. harj. 3 tehtävä 2,
jossa sama tilanne esitettiin yhdellä indeksillä indeksoiden. Tämä on kahden ryhmän yk-
sisuuntaisen varianssianalyysin malli, jossa ryhmillä on erilliset odotusarvot ja otoskoot.
Yhtä hyvin voidaan ajatella, että meillä on kaksi riippumatonta otosta kahdesta nor-
maalijakaumasta, joilla on yhteinen varianssi. Kiinnostuksen kohteena on nollahypoteesi
H0 : β1 = β2.

Otetaan käyttöön merkinnät

Ȳ1+ =
1

n1

n1∑
j=1

Y1j, Ȳ2+ =
1

n2

n2∑
j=1

Y2j, Ȳ++ =
1

n1 + n2

2∑
i=1

ni∑
j=1

Yij

ryhmien keskiarvoille sekä kaikkien havaintojen keskiarvoille.
Esitä näiden suureiden avulla nollahypoteesin testi seuraavilla tavoilla.

a) F -testillä käyttämällä tehtävän 1 kaavaa, kun a = (1,−1)T . (Tämä tulos vastaa klas-
sista tapaa verrata kahden riippumattoman otoksen keskiarvoja t-testillä, ks. tehtävä
2.)

b) F -testillä käyttämällä osoittajassa esitystä ‖pL1(y)− pL2(y)‖2.

c) F -testillä käyttämällä osoittajassa tehtävän 3 ensimmäistä hajotelmaa.

d) F -testillä käyttämällä osoittajassa tehtävän 3 toista hajotelmaa.

Koska tulokset näyttävät erilaisilta, tarkista vielä suoralla laskulla, että ne ovat identtisiä.
(Vihje: esitä Ȳ++ keskiarvojen Ȳ1+ ja Ȳ2+ avulla.)

5. (Kahden normaalisen otoksen varianssien vertailu F -testillä.) Tarkastellaan kahta
riippumatonta normaalijakautunutta otosta Y11, Y12, . . . , Y1n1 ja Y21, Y22, . . . , Y2n2 , jossa

Yij ∼ N(βi, σ
2
i ), i = 1, 2, j = 1, . . . , ni.

Satunnaismuuttujat Yij ovat eri indekseillä riippumattomia. Otoksilla on siis erilliset odo-
tusarvot, varianssit sekä otoskoot. (Varoitus: tämä malli ei ole lineaarinen, sillä varianssi
ei ole vakio.) Tahdomme tutkia nollahypoteesia H0 : σ2

1 = σ2
2.

Mikä on suureen σ̃2
1/σ̃

2
2 jakauma nollahypoteesin vallitessa, kun σ̃i on otoksesta i las-

kettu varianssiparametrin σ2
i harhaton estimaattori? Kehitä tähän huomioon perustuen

testi nollahypoteesille, kun tarkastellaan kaksisuuntaista vaihtoehtoa σ2
1 6= σ2

2.
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