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1. Inleiding.
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GLIM is een interactief programma voor "Generalised Linear

Interactive Modelling". De vele mogelijkheden van dit programma

staan beschreven in de manual [1] en het gebruik op de B7900 van het

THE-Rekencentrum wordt behandeld in RC-Informatie AG-66 [2]. Deze

notitie gaat uitsluitend over Regressie-diagnostiek met GLIM en

sluit aan bij het boek van Montgomery en Peck [3J.

AIle technieken in de komende paragrafen worden behandeld aan de

hand van een gefingeerd voorbeeld. Het betreft 15 personen waarvan

1engte en gewicht gemeten zijn. Eerst wordt achter een terminal

contact gezocht met GLIM door de opdracht

E$GLIM ON APPL

Daarna worden de paren (X, Y) ingevoerd waarbij X de lengte in cm

voorstelt en Y het gewicht in kg. Lengte en gewicht worden ter con

trole afgedrukt en hun verband wordt grafisch weergegeven. De dia

loog met GLIM is gegeven in Bijlage 1.

GLIM werkt met vectoren. Door de opdracht $UNITS 15 wordt aangegeven

dat aIle vectoren de lengte 15 hebben. Iedere GLIM-opdracht moet

worden voorafgegaan door een $ en wordt (met enkele uitzonderingen)

pas uitgevoerd bij de volgende $. Na $DATA X Y en $READ worden de

gegevens ingevoerd die gecontroleerd kunnen worden door $LOOK X Y en

$PLOT Y X. Bij de PLOT-opdracht definieert de laatstgenoemde vector

altijd de horizontale as. In de Bijlage valt op dat het paar X(8),

Y(8) een buitenbeentje is. De overige 14 paren suggereren een rede

lijk lineair verband.

2. Aanpassing van een regressie-model.

Het model waar we naar toe willen is Z = ~O + ~lx + ~ met
2

~ ~ NID(O, a ). De lengte wordt dus exact verondersteld en het ge-

wicht stochastisch. Na aanpassing van het model worden de residuen
A A A A

gegeven door res l = Yi - Yl met Yi = ~O + ~lxi. Een criterium voor

de waardering van de aanpassing is de determinatieco~ffici~nt R2 die

gegeven wordt door:
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2
R = 1 -

2
Voor de berekening van R wordt eerst een leeg model aangepast. De

opdracht $YVAR Y (zie Bijlage 2) definieert de afhankelijke variabele

en $FIT past een model aan zonder predictors. De restkwadratensom

heet DEVIANCE in GLIM en is als systeem-scalar aanroepbaar onder de

naam %DV. De gebruiker kan scalaire variabelen defini~ren met de

namen %A, %B, %C, •• ', %Z. Door de opdracht $CALC %A=%DV wordt na de

aanpassing van het model zonder predictors de grootheid
- 2

t{Yi - y) toegekend aan de scalar %A.

Daarna passen we het model met x als predictor aan door de opdracht

$FIT X. Met $DISP E R wordt aan GLIM gevraagd om deschatters (E) en

de residuen (R) af te drukken. We zien dat door opname van x de

restkwadratensom is gedaald van 620.0 tot 432.4 en dat het aantal

vrijheidsgraden is afgenomen van 14 tot 13. Het aangepaste model is:

y = -14.08 + 0.5016x

De co~ffici~nt van x heeft een standaardfout van 0.2112 en is dus

significant van nul onderscheidbaar, zij het niet erg overtuigend.

De geschatte restvariantie is 33.26 en wordt bepaald als de restkwa

dratensom gedeeld door het aantal vrijheidsgraden. In GLIM heet dit

quoti~nt de SCALE PARAMETER.

Omdat veel regressie-diagnostiek neerkomt op een analyse van de re

siduen slaan we deze op in de vector RES. Dit kan door de opdracht

$CALC RES = %YV - %FV. Hierbij worden twee systeemvectoren gebruikt:

%YV{Y-variate) en %FV (fitted values). In plaats van%YV hadden we

in dit geval ook Y kunnen gebruiken. De som van de kwadraten van de

residuen is na $FIT X opgeslagen in de systeemscalar %DV, zodat de

determinatieco~ffici~ntwordt berekend door $CALC 1-%DV/%A. Als een

opdracht van het type SCALe geen toekenning bevat (dus geen"="),
. 2

danwordt het resultaat meteen afgedrukt. Hier heeft R de waarde

0.3026 gekregen, zodat 30.26% van de variantie in y door het model

verklaard wordt. En dat percentage is niet bijzonder hoog.
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3. Gestandaard1seerde res1duen.
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Ret model L - ~ + ~ x + e werd aangepast onder de vooronderstel11ng
O2 1 - 2.

dat ~ ~ NID(O) 0 ). Een schatt1ng voor de var1antie 0 kan worden

opgeslagen 1n de scalar %V door de opdracht $CALC %V = %DV/%DF)

waarbij de systeemscalar %DF het aantal vrijhe1dsgraden bevat. De

gestandaard1seerde residuen worden gedefinieerd als res1/~ en bere

kend door $CALC SR = RES/%SQRT(%V») waarbij de operator %SQRT de

wortel trekt uit z1jn argument. In Bijlage 3 worden de gewone en de

gestandaardiseerde residuen naast elkaar afgedrukt. Van de gestan

daardiseerde res1duen kan verwacht worden dat ongeveer 5% in absolu

te waarde de grens 1.960 overschrijdt en ongeveer 1% de grens 2.576

(zie bijvoorbeeld het Statistisch Compendium [4J). Ret achtste ge

standaardiseerde residu heeft de waarde -2.813 en is dus verdacht

groot. Dit is volledig in overeenstemming met het plaatje uit Bijla

ge 1.

4•.Normaliteitsonderzoek van de residuen.

A~~ de gesorteerde residuen res (i) grafisch worden uitgezet tegen

~ «1-0.5)/15) dan kan bij normaliteit ongeveer een rechte lijn
-1

verwacht worden. De uitdrukking ~ geeft de inverse aan van de

cumulatieve verdelingsfunctie van de standaardnormale verdeling en

is binnen GLIM beschikbaar als de operator %ND. In Bijlage 4 is dit

uitgewerkt. De rij getallen I, 2) 3) ••• ) 15 is opgeslagen in de

vector A met de operator %GL(15, 1). De letters GL staan voor

"generate levels" en %GL(a) b) genereert de getallen 1 tot en met a

in blokken van b. Omdat met de residuen nog meer onderzocht zal

worden is niet de vector RES gesorteerd) maar een kopie hiervan die

ontstaan is door $CALC CR = RES. De opdracht $SORT CR laat nu de

vector RES intact.

Ret achtste residu heeft de waarde -16.22 en karot na het sorteren ap

de eerste plaats. Behoudens dit ene punt geeft het plaatje een rede

lijk lineair beeld.
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5. Ander grafisch onderzoek.
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In Bijlage 5 zijn de residuen achtereenvolgens uitgezet tegen de

aangepaste waarden 9, de predictor x en de vector A, die de getallen

1, 2, 3, .,.., 15 bevat. De eerste twee plaatjes geven hetzelfde

patroon en dat is niet verwonderlijk omdat y een lineaire functie

van x is. Ais aan de vooronderstellingen voor een regressie voldaan

is, dan zijn de aangepaste waarden en de residuen ongecorreleerd.

Ret plaatje moet dus een ongestructureerde zwerm punten geven. Daar

aan is hier duidelijk niet voldaan. De uitschieter van -16.22 mani

festeert zich weer en bovendien zit er voor de overige punten een

stijgende tendens in. Dat laatste wordt veroorzaakt door de uit

schieter. In Bijlage 1 ligt dit punt helemaal rechtsonder, zodat de
A

aangepaste lijn naar beneden getrokken wordt. Dat verklaart de met Y

of x toenemende residuen.

Het uitzetten van RES tegen x is aIleen nuttig als het model ook nog

andere predictors zou bevatten. Ook het zoeken naar een verband

tussen de residuen en niet in het model opgenomen variabe1en kan

instructief zijn. Een voorbeeld hiervan is het derde plaatje van

Bijlage S. Ais dit p1aatje enige structuur zou bevatten, dan zou d~

betekenen dat de residuen mede bepaald worden door het nummer van de

waarnemingert. En dat komt voor als het tijdstip van de waarneming

van invloed is, terwijl de tijd niet in het model is opgenomen. Rier

lijken RES en A volkomen onafhankelijk. AIleen de reeds bekende uit

schieter valt weer Ope

6. Gestudentiseerde residuen.

Gestudentiseerde residuen onderscheiden zich van gestandaardiseerde

residuen doordat bij de eerste gedeeld wordt door een induele schat

ting van de standaarddeviatie, terwijl bij de tweede de wortel uit

de simultaan geschatte restvariantie a1s noemer wordt genomen.
~ ~

Er geldt resi = Yi - Yi' Dus var(res i ) = var(y i ) - var(yi ), omdat de

residuen en de aangepaste waarden ongecorreleerd zijn. De regressie-
A 1\ 1\

co~ffici~nten ~O en ~1 zijn stochastisch en daarom is Y dat ook. De
A

variantie van Y is opgeslagen in de systeemvector%VL die middels de

opdracht $EXTRACT %VL bereikbaar wordt gemaakt (zie Bijlage 6). De

variantie van y hadden we a1 geachat en toegekend aan de scalar %V.
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De volgende drie opdrachten zorgen er nu voor dat de gestudentiseer

de residuen worden opgeslagen in de vector F.

$CALC

$CALC

$CALC

VB "" %V - %VL

STD = %SQRT (VE )

F "" RES/STD

In de Bijlage zijn de gestandaardiseerde en de gestudentiseerde

residuen naast elkaar afgedrukt. Nummer 8 is weer een uitschieter

met de waarde -3.475. Ret Statistisch Compendium geeft voor

Student's t-verdeling met 13 vrijheidsgraden en tweezijdige toetsing

de volgende uitkomsten:

P t

0.95 2.16

0.98 2.65

0.99 3.01

0.995 3.37

0.998 3.85

We zien dus dat voor minder dan een half procent van de gestudenti

seerde residuen verwacht mag worden dat ze in absolute waarde groter

zijn dan 3.37. En de gevonden uitschieter voldoet aan dit crite-

rium.

7. De D-waarde van Cook.

Een interessante vraag is de volgende: als een punt wordt weggela

ten, hoe veranderen dan de schatters voor ~O en ~l? Een maat hier

voor is gevonden door Cook [5J en wordt gegeven in de volgende for-

mule:

D ""i

2 "i
1

var(y
i

)

p.var(res
i

)
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Hierbij stelt f. het i-de gestudentiseerde residu voor en p het
1

aantal parameters (in dit voorbeeld geldt p=2). De betekenis van D
i

is de volgende: als D
i

> I dan liggen de parameters die gevonden

zouden worden na weglating van het punt i buiten het simultane 50%

betrouwbaarheidsgebied voor de parameters behorende bij aIle waarne

mingen. De waarden voor D
i

worden berekend en afgedrukt in Bijlage

6. Zaals te verwachten is nummer 8 weer bijzonder groot met 3.177.

Opvallend is dat de op een na grootste slechts 0.1513 is. dus onge

veer 20 maal zo klein.

Dit resultaat suggereert dat het de moeite waard is om de regressie

te herhalen na weglating van punt 8. In GLIM kan dat op een wijze

die is uitgewerkt in Bijlage 7. We maken gebruik van gewogen regres-
2

aie en minimaliseren I wi(Yi - ~o - ~lxi) • Tot nu toe gold steeds

w = 1 voor aIle i. maar om de achtste waarneming weg te kunnen
i

laten maken we nu wa gelijk aan nul~ In Bijiage 7 is dit uitgewerkt.

De waarden van Wi zijn opgeslagen in de vector H en met $WEIGHT H

wordt aangegeven dat de bovengenoemde gewogen regressie moet worden

toegepast.

Het aangepaste model is:

y - -96.40 + 0.9798x

En dit wijkt aanzienlijk af van het resultaat voor aIle punten uit

Bijiage 2. De determinatieco~ffici~nt is toegenomen van 0.3026 tot

0.9424 en dat kan indrukwekkend genoemd worden. Ook de andere metho

denuit deze notitie geven guns tiger resultaten en het wordt aan de

lezer overgelaten om dit te verifi~ren.

8. Slotopmerking.

Over regressie-diagnostiek zou men hele boeken kunnen schrijven en

dat is ook gebeurd. Zie bijvoorbeeid Belsley. Kuh en Welsch [6].

Deze notitie is niet meer dan een huIpmiddel bij enige cursussen van

de Technische Hogeschool te Eindhoven. Er zijn slechta enkele tech

nieken behandeld aan de hand van een zeer eenvoudig voorbeeld.
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E$GLIM ON APPl.
.RUNNING 9330
1 7

GUM 3.11 <C>1.97'7 ROYAL STATISTICAL SOCIETY, LONDOi·1

$UNITS 15
$ Dt':IT(.\ X Y
$r~:E(.\(I

17~3 73
180 81.

·1.67 t')8
183 8~3

17'7' BO
180 79
1,6;"; 67

18:::: 130
171 i~ (;)

i70 70
180 82
171 70
:t (,)5 6(:)
$!..OOt< X{$

67 .. 00

l:W '" 00
b9.00
;~), 00

'::'::3.00
81.00
6l;.00
8:::; '" 00
80.';'0
7 Sl , ii ':1

y

\,

, I,
2

y
y

y
y

yy
y

y '{
y

1. 17::';.0
n 1.80.0..::.
"7 167.0,}

4 183.0
I::" 179.0-,
Cl 180.0
7 16~:;.O

8 190. ,')
Cl 182.0;

10 171.0
:1.1 176.0
:1.2 170.0
13 180.0
14 171..0
15 165.0

$F'LOT y X$

88.0 ;;:
86.4 :\<
84.8 *83.2 :+:
81.6 *80.0 *78.4 *76.8 *75.;2 *73.6 *72 .. 0 *70.4 *6B.8 *6·" ':> *~ +.1_

65.6 *64.0 :+:
62.4 ;+:

160. 16B. 176. 184. 192. 200,
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$YVtIF: Y

$FIT
~i C1'1 LC 7·; I~I:: %nI)

CYCLE DEVIANCE DF
1 620.0 14

$FIT X
:l;IHSP E R

CYCLE DEVIANCE DF
1 432;4 13

- to -

ESTIMfnF
1 ""14.08
2 0.5016

SCALE PAF::AMETER

UN I T OBSEF~I)ED

:I. 73.00
2 81.00
3 \,q:~. 00
.; 85")0
5 80.00

7 67.00
8 65.00
9 80.00

10 69.00
11 ni.OO
12 70.00
13 82.00
14 70.00
1:::; 66. ')0

SCALC RESz%YV-%FV
,1;Cr.:ILC l"'I:'DIv'/Zlt~~;

0.3026

s. E •
J7.12

0.21:12
TAKEN I'1H

FITTED
73.70
76.21
bft.69
77.71
7~).7:L

7/.).21
6B,68
8 J ¥ 22

...,-, I ''I
/ i.. '" (.) 'r

74·. ~}O

/1.19
76.21
7:1..69
t>8.68

F' AF-: (I fii E'(~: F;
i. Gt1
X
33.:>6

RESIDlHil.
",0. 69!J()

4./'93
-1..681.,
/,280
4,~;9~.:j

2 • /' V,~
-1. 683
"":l.!~>.22

:~ ~ "7<,(0
",,2. (.,'r:)

0.79'14
·.. 1,191

~.:;. 79:3
- .I. .6'1':5
-<~ • f" B:~



Bijlage 3 bij THE-RC 63130

SCALC %V=%DV/%DF
SCALC SR=RES/~SQRT(%V)

SLelOl'; RES SRl~

1. -0.6990 ~"O '+ :I. ~~ 12
2 4. 793 0 .8.31 :l
3 -1 .686 -0. 292 ii
4 7.288 1. .2 ..'>4
5 4 •295 0 .) 744{)
6 2.79:~ o• ./ftl4~~

7 -1 .683 ,,0 • 291H
8 -16.~)2 .' ... > fl:l. ::)
9 2 • 790 0 ·,~} B :.1 ','

10 -2.693 w •• t.." '" 4(~,6q

:[ :1. 0.7994 0 • 1 ~:~ S.6
12 -1 • H1. •• I) ·") r i "..:. Jo·!

13 5.793 1 .():)4
14 -1 • 693 ,,0 • ~~ '7' 3 :".,
15 "2.683 ",0 <. 4 6~~)?

- II -
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$CALC A::::i.Gl... ( 1 ~.), 1 )

$CALC B::::A-O. ~i

$CALC I>::B/:l.5
$CALC D:::%ND (C)
$LOOK A B C 1)$

1. 1.000
'") 2.000
'7 3.000"
4 4.000
5 5.000
6 6.000
7 7.000
8 8.000
9 9.000

10 10.00
11 lLOO
4 '") 12.00J. .~.

13 13.00
14 14.00
1 r.:; 15.00'"

~;CM.C CR::::F<ES
$SOIH CF:
$1...001< D CF:$

1. -·1 • 8~';4

2 1 • ;?82,
-' O. 9.574...

il -,0 .7279
5 ",0:. 5244
6 .... 0. 3407
7 -- 0 • :t!.~ 7 C)

8 O.
9 O. 1.679

10 I,) • 340?
11 0.52'H
12 o -'")-If'<

.. .I ..., j "

1 7 0.96-74"
14 1 v 2H:,~

:I ~; 1 .834
$PI...OT rl~' D~I;

0.5000 .3333E·"01. 1. • (L~; 4

1 • ~)OO 0,1.000 ." ~j {. 2~32
2.500 O. 1667 ,·0.(/1.)74
3. ::500 0.2333 ··0.7:.'/\J
4.500 0.3000 -0.5244
5.500 0.3667 '''0.54 () '7
6.500 0.4333 -0. 1679
7.500 O.5'}'}0 o•
1:1. 500 ~~56i)7 O. J. 67,\
9.500 O.·S333 C ,.,34G7
10,50 O.lOOO 0.5'244
11 .50 0.761.,7 0,/279
12.50 0.8333 o.. (? 6 .:,.' 't
13.:iO 0.9000 :I. ~ :~~B2

14.50 0.9r)67 :J. • B?i4

-ltS.2;:,)
-;.:' - f)93

--1 • f.:. 9:~
-l.. 68,S
-·1.683
-1.1.91.

,0,/)990
[;,79(,4

? • /'9<:
"', ',., (.... "1
.: ; / :t '.J

.~ 'r ? ':;:' :')
~:; .,. 7 9"~

B.OO
6.40
4.80

1.60
o.
-1. 60
--3.20
..-4,80
--6.40
,-B.OO
,.. 9.60
'--:1.1.2
-12.8
-14.4
-1 b 0

*
**:;:
********
*t
t

* C

ecce
c c

c c

c c

c
c

--:l7.6 *
y .. .,. • "'# • .. '" .. *.. . •• .. .. .. t .. *. .. .. t + .. .. f *... .. .. + + • .. -4 .. *.. ~ + ... .. • • >t : ~* .. t • • • .. J ~ V ~~

··2.00 -1.00 o. 1..00 2.00 ;~ .0 (! .
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$Pl..OT RES r.FV$

8.00 * R
6.40 * F:
4.80 * R R
3.20 * F~ R
1.60 *O. * R l'"'

-1.60 * R R RR
-3.20 * R R
-4.80 *··6.40 *-8.00 *
·,,9. b ('I *-11. 2 *-12.8 *-14.4 t

'16 ~ 'J!( t~- •• 't ~I

-17.6 *.. + .; • .;. y ~ <I' ~ :t' .,. ,. .0) ,~ 7 • + + .. *. '10 ... of + .. i' .. '* .... + • ;. + .... + :« , .. • .. .. .,. • -+ • *.. .. .. f ;) ., ~ v " *
8 f:~ . ,.:.68.0 72.0 76.0 80. (, 84.0

H'LOT RES X$

lLOO * f\
6.40 * f;~

4 .t~0 * RR
3.20 * t< F:
1. 60 *O. * RR

··1.60 * R t, RR
-3.20 * R R
-4.80 *
-6.40 *-B.OO *-,9.60 *-11.2 '*-12.8

'*,,,14. 4 *·'16.0 * t,
-1.7.6 *

••• t.+++ .. *++ •••.••• * + •• *+ +++.*.i +++.*.++ •• +++ *
160. 168. 176. 184. 192. 200.

$PLOT RES rH

8.00 * R
6.40 ;+: P
4.80 * F: t\
3.20 :+: R R
1.60 ::\<

o. :+ F: R
-.L. 60 * F: t~ R r;:
-3?20 * R R
'''4.80 ;l,(

'~6 ~ 40 *'8.00 *-9.60 *
···1 tv 2 *12.8 *-,14.4 *-16.0 % R
-'17.6 *+ .,. t .... + f + .. :t .. of .. • .. -+ t ,) .. * ~ j '" ;) + .. .. .. .. *.. of .. ~ .. .. ...... *+ .. ) .... {.... of .,. *.,. .. + .. '" .. t ~ .. *'

o. 4.00 8.00 12.0 16.0 20.0
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$EXTRACT :Y.Vl
$CALC VE:::::Y.lJ-:Y.lJl
$CALC STD~%SaRT(VE)

$CI'H.C F::::RES/!HD
$LOOK SF: F$

- 14 -

1 -·0.1212
2 0.8311
3 '-0·,2924
4 1.2/>4
5 0.744,,:,
6 O. 48 4:~

7 ·"O.2~')1E:
8 -<.!.Bt3

-,0.1255
0.8724'

-O.:~20J.

1. .~56:3
().77'7'5
0,50B4

"' (\ "1">00
... '} ",J ',.' ,

i"7

10
:1.:1.

1 '"><.

13
14
:L 5

$CAI..C
$L[JOI<

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11.
12
13
14
15

O.4a37 C 51Al
-0.4669 -O.~908

0.138~ O.143j
-0.2065 -0.2101

1.004 1. • (J;',..-I
-0.2935 ~O.3085

-0.4652 ···~)f5258
D::::FitFit%l.JL / (:>:'Kl)i:!
D$

.566BE-ij3
• 3885E: 0 J.
.101.9[ 01

0.1.51.3
• 2704E .... O:l.
.1319E:-·Ol
• 151.:J.E-·O:l
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• 1844E .... 01
.1265E~·Ol
.7378E .... 03
• 2918E·"():.~
• 5676£-,01.
.4998£-02
.3840£-01



Bijlage 7 bij THE-RC 63130

$CALC H=l
$CALC H(8)=0
$WEIGHT H

- 15 -

----- CURRENT DISPLAY INHIBITED
$FIT
$C,!\LC i::A==7.DV

CYCLE DEVIANCE DF
1 533.2 13

$FIT X
$DISP E R

CYCLE DEVIANCE
:l 30.72

ESTIMATE
j, "96.40
2 0.979f.l

SCALE PARAMETER

UNIT OBSERVED
1 7~L 00
2 81.00
3 68.0':>
4 85.00
5 80.00
6 79.00
7 67.00
8 1.>5.00
9 80.00

:LO 69.00
1.1 75.00
12 70.00
13 82.00
14 70.00
1~.'i 66.00

$CALC 1-%DV/%A$

0.9424

S.E.

.6<;:'93[-·01
HIKt:.N AS

FI TfED
7:'5.06
79.96
67.22
fl2.90
7B.9ll
79.9b
65.26
89./6
8:1. • 9::'~

71.14
76.04
70.16
79.96
71 .14
65.26

PARAMETER

x

RESIDUAL

1 • 0:~8
(}.7757

:.?, (;99
1.0:l8

'0.9618
:1. • ?3~i

o{
··1.(;-'2:1.
··2.1.44
·.. :1.043

--0. :L63B
2.038

-1.144
o•'73~):~


