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Samenvattins 

In dit memorandum worden de linea ire "error-invariables"-modellen 'l') = a + B, en 

'l') = B, behandeld. Beide modellen zullen worden beschouwd vanuit de structurele optiek 

alswel vanuit de function.ele optiek • 

Voor de vier gevallen worden parameter-schattingsvergelijkingen afgeleid en ook de 

asymptotische verdelingen van de met deze vergelijkingen verkregen schatters. 

De afgeleide formules kunnen voor een bijzondere parametrisatie van a. B en n verder 

worden uitgewerkt. Voor een aantal in de literatuur behandelde gevallen is dat inderdaad 

gedaan. De algemene formules bieden aldus een gemeenschappelijke basis voor allerlei 

schijnbaar losstaande eindresultaten en een raamwerk waarin deze resultaten geplaatst 

kunnen worden. 

Bewezen wordt dat voor beide modellen de asymptotische variantiematrix van de struc

turele schatters uitsluitend afhangt van het eerste en het tweede moment van de verdeling 

der ,'So Normaliteit of niet-normaliteit der ,'s heeft dus geen invloed op het asymptotisch 

gedrag der structurele schatters. 

Aangetoond wordt ook dat de structurele schattingsvergelijkingen en de functionele schat

tingsvergelijkingen voor beide modellen een sterke gelijkenis vertonen. 

• Voor het model met intercept. 'l') = a + B £. met a en B vrij geparametriseerd leiden 

de structure1e en de functionele aanpak zelfs tot identieke schattingsvergelijkingen. 

Voor dat model vervalt dus het onderscheid structureel/functioneel. 

• Voor het model zonder intercept. 'l') = B £. met B vrij geparametriseerd blijft er ver
schil bestaan tussen de structure Ie en de functionele schattingsvergelijkingen. 

• Voor het eenvoudige bivariate model zonder intercept. 'l') = b £. met k onbekend uit 

zich dit verschil hierin dat de structurele aanpak tot een regulier steIse! schat

tingsvergelijkingen leidt. de functionele aanpak daarentegen tot een afhankelijk stelsel 

schattingsvergelijkingen. 
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• Voor hetzelfde model 7} = be maar met k bekend blijkt dat de structurele schatter 
A A 

'Os in vergelijking met de functionel: schatter 'Of een kleinere asymptotische variantie 

heeft. Dit zou reden kunnen zijn 'Os ook toe te passen in de functionele situatie. 

Monte-Carlo-simulatie-experimenten tonen aan dat deze aanpak inderdaad gunstig ... 
uitvalt voor 'Os • 

De bovenvermelde bevindingen geven aanleiding als hypothese te stellen dat de structurele 

aanpak de voorkeur verdient boven de functionele. zelfs indien de fs - te oordelen aan de 

x 'en - duidelijk niet normaal gespreid liggen. Verder onderzoek aan multivariate modellen 

is nodig om deze hypothese te bevestigen of te verwerpen. 
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1. Inleidin&. onderscheid structureeVfunctioneel 

Bij de "errors-in-variables" -modellen bestaan er relaties tussen de ware waarden van een 

stel variabelen. In de functionele beschrijving van deze relaties treden naast de betreffende 

variabelen nog onbekende parameters op. Voor het verkrijgen van schattingen van deze 

parameters en het daarmee vastleggen van de relaties zijn waarnemingen verricht. De 
waarnemingen zijn echter onvolkomen en met een waarnemingsfaut behept. De uit de 

waarnemingen berekende parameterschattingen zijn dus noodzakelijkerwijze ook onvolko

men. In het navolgende zullen voor de lineaire modellen TI = a + B € en TI = B € 

parameterschatters worden afgeleid en zal ingegaan worden op hun statistische eigenschap

pen. 

De volgende lineaire relaties zullen in dit memorandum behandeld worden 

TI = a(fj) + B(fj)€ (met intercept) 

en 

TI = B(fj)€ 

Hierin is 

(zonder intercept. homogene variant). 

een vector met de waarden van de onafhankelijke variabelen. 

afmeting p x 1 

een vector met de ware waarden van de afhankelijke variabelen. 

afmeting q xI 

het intercept. afmeting q xl. geparametriseerd d.m.v. fj 

de relatiematrix. afmetingen q Xp. geparametriseerd d.m.v. fj 

de relatieparametervector. 

(1.1a) 

(LIb) 

De elementen van het intercept a en van de relatiematrix B zijn aIle een functie van de 

relatieparametervector fj. de notatie a (fj) en B (fj) geeft dit aan. Deze constructie laat toe 

dat de elementen van a en B onderling onafhankelijk zijn en tesamen de vector fj vormen: 

fj = vec(a.B). Anderzijds kunnen hiermee relaties gespeciftceerd worden waarbij de 

elementen van a en/of B door gelijkheidsnevenvoorwaarden aan elkaar gekoppeld zijn. 

bijvoorbeeld enkele gelijk aan elkaar. Het zal blijken dat de analyse door deze veral

gemenisering niet aanmerkelijk complexer wordt. 

Een aantal experimenten. n stub, is verricht waarbij de €'s en de TI's bepaalde onbekende 

waarden hebben aangenomen. V oor ellc. experiment geldt 
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'7Ji = a(~) + B(~)Ei' i = 1.2 •... .n. (1.2) 

Hierin zijn E i en '7Ji de ware waarden van de onafhankelijke respectievelijk de afhankelijke 

variabelen bij het i -de experiment. 

De waargenomen waarden van E i en '7J i zijn Xj en Yj. Deze wijken door waarne

mingsfouten eXt en e'l af van E j en '7Ji· 

= i = 1.2 ....• n. (1.3) 

De waarnemingsfouten ej zijn stochastische variabelen. Zij bezitten voor elk experiment i 

dezelfde verdeling met verwachting nul en zijn onderling onafhankelijk: 

met 

E(ej) = 0 

E(ej eT) = Q«(LI) ) i = 1.2 ...... 

ej en eJ onafhankelijk voor i ¢ j 

Q«(LI) de fout-variantiematrix. afmetingen (p +q )X (p +q ). 

geparametriseerd door middel van (LI 

(LI de fout-parametervector. 

(1.4) 

Zoals in de relaties (1.1) a en B geparametriseerd zijn door middel van de relatie

parametervector ~. zo is hier met betrekking tot de waarnemingsfouten de fout

parametervector (LI geihtroduceerd. Gelet op het feit dat Q als variantiematrix sym

metrisch moet zijn. is het aantal elementen van (LI maximaal i (p +q )(p +q + O. 
MogeUjke parametrisaties zijn: Q geheel vrij. Q diagonaal, Q op een factor na bekend 

(0 = o-2W, W bekend, of Q = 0-21), 0 geheel bekend. 

De introductie van ~ en (LI is een goede vondst. 

• Allerlei bijzondere modellen die in de literatuur een aparte behandeling krijgen, 

kunnen op uniforme wijze afgehandeld worden. Zo bijvoorbeeld de modellen 

met herhaolde wcuzrnemingen (Barnett 1970. Chan & Mak 1979. Linssen & Hil

legers 1984). Zo ook de modellen met instrumentele variabelen (Kendall & 

Stuart 1979. Moran 1971). 

• Het probleem van een te vrije parametrisatie (dat is teveel onbekende parameters 

waardoor het schattingsprobleem onderbepaald wordt) verstoort de algemene 

formules die zuBen worden afgeleid niet. en wordt bij wijze van spreken "buiten 

de deur gehouden". In de komende hoofdstukken zal dat duidelijk worden. 
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Zie ook Joreskog 1970 voor de voordelen van geparametriseerde a.B en 0. 
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Met betrekking tot het ontstaan van elke 'i zijn er twee zienswijzen: die der struc

turalisten en die der functionalisten. (De namen zijn helaas nietszeggend.) 

De "structuralisten" kennen aan de waarnemer/experimentator een nogal passieve rol 

toe. De waarnemer kan of wi! het verschijnsellproces niet beihvloeden. Hij noteert de 

aangetroifen toestand zo goed mogelijk. Vanuit deze optiek is elke 'I de realisatie van 

een stochastische variabele. Als verdeling daarvan wordt meestal de normale verdel

ing genomen. 

'i - N (p. ;if), onder ling onafhankeli jk, i = 1.2, ... .n . (1.5) 

De verwachting p.. en de variantiematrix 'If zijn onbekende te schatten parameters. 

De "functionalisten" daarentegen laten zich niet uit over het ontstaan van de ,'s: tot 

stand gekomen door een toevalsmechanisme of door een weldoordacht experimenteel 

ontwerp. De te schatten parameters zijn aile ,'s zelf, niet de parameters uit een of 

ander mechanisme dat de ,'s zou hebben voortgebracht. Zo bezien gaan de "func

tionalisten" voorwaardelijk te werk: zij conditioneren op de gerealiseerde ,"s. Het aan

tal ,'s neemt toe met n, vandaar dat elke 'I door de "functionalisten" een 

bijkomende parameter (Engels: incidental parameter) genoemd wordt. 

"Structuralisten" treft men vooral aan onder econometristen, biologen en beoefenaren 

van de a-wetenschappen. Technici zijn daarentegen veelal aanhangers van de func

tionalistische aanpak. 

De beschrijving van het te onderzoeken statistisch model is hiermee compleet. 

Samengevat bevat het dus de volgende specificaties 

• Het aantal waarnemingen n . 

Of weI voor de "structuralisten" 

• De verdeling der ,'s, met name de verwachting p.. en de variantiematrix 'If daar
van. 

Of weI voor de "functionalisten" 

• Eike 'i , i = 1.2, ... ,n. 
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En verder 

• De relatieparametervector 11. Hiermee kunnen dan a (11). B (Il) en 

'll I = a (11) + B (Il )E j of 'll i = B (Il )E j (t = 1,2 •... .n) berekend worden. 

• De verdeling van de e ·s. met name de foutparametervector c.u waaruit O(c.u) 

voIgt. de variantiematrix van de e's. 
Uit elke realisatie e, voIgt een waarneming: 

Xj = Ei + e,d en Yi = 'lli + e,.i (i = 1,2 .... .n). 

Voor de "structuralisten" bevat het schattingsprobleem de parameters 

en voor de "functionalisten" 

In de navolgende hoof dstukken zullen de modellen 'll = a (Il) + B (Il)E en 

'll = B (1l)E op structurele en op functionele wijze worden aangevat. De afgeleide 

schatters zullen met elkaar vergeleken worden. 

Inleidingen in de problematiek van het schatten van parameters in functionele en 

structurele "error-invariables-modellen" worden gegeven door 

Kendall & Stuart 1979. 

Moran 1971. 

Ben uitgebreid overzicht wordt gegeven door 

Anderson 1984. 

Hetgeen in dit memorandum uiteengezet wordt, sluit nauw aan op en is een uitbrei

ding van 

Amemiya & Fuller 1984, 

Chan & Mak 1983, 

Chan & Mak 1984, 

GIeser 1981. 
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2. Het structurele model 'D = a (/3) + B (/nE 

2.1. Het model 

In dit hoof dstuk zal het structurele model (met intercept) 1} = a (/3) + B (/3)S onder de 

loep worden genomen. A1s te schatten parameters treden op p., 'Ir, /3, cu . 

Schattingsvergelijkingen voor deze parameters zullen worden afgeleid volgens de 

maximum-likelihood-methode (ML-methode). Voor het opstellen van de likelihood zullen 

we er vanuit gaan dat zowel de S's a1s de e's normaal verdeeld zijn: 

Si -- N(p..'Ir) en ej -- N[o ,O(cu)]. i = 1,2, ... ,1t, onderling onafhankelijk. (2.1) 

Door differentiatie van de log-likelihood naar de parameters verkrijgen we de likelihood

vergelijkingen. De worte1s daarvan zijn de ML-schatters. De hessiaan van de log-likelihood 

levert na inversie de asymptotische variantiematrix op van de ML-schatters. 

Uitvoerig zal ter sprake komen wat er gebeurt met de ML-schatters wanneer het model 

verkeerd is gespeciftceerd en de S's en/of de e's niet normaal verdeeld zijn. Het zal blijken 

dat alleen het eerste en tweede moment van de verdeling van S,p. en 'Ir, invloed hebben op 

de asymptotische variantiematrix van (~,~). 

2.2. De likelihood-ver~elijkinien 

We voegen de twee componenten Xi en Yi van de i -de waarnemingen tesamen in de 

(p + q )-vector Zj: 

= [ ~: I +" = ~ I + [~ IE; +" . i = 1.2 •... " . 

Introduceer tevens de (p + q )-vector X en de «p + q) X P )-matrix A: 

X(fll:= [.~~) I· A(~):= [B~) I· 
Onder de aanname (2.1) dat de S's en de e's normaal verdeeld zijn. is ook waarneming Zj 

normaal verdeeld: 

Zj -- N (X + Ap, , A 'Ir AT + 0) • t = 1.2 •... .n • onderling onafhankelijk. (2.2) 
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Voer nogmaals een afkorting in, en weI voor de «p +q) x (p +q »-variantiematrix van Zj: 

A (~,fJ,w) = [AefJ)] ~ [A(fJ)]T + {}ew) . 

De log-likelihood log L van de parameters p.,~.fJ.w onder de normaliteitsaanname (2.1) 

kunnen we nu opschrijven: 

10gL(p.,~,I3.w.z) = -in(p+q)log(21T) - in loglA I (2.3) 

De likelihood-vergelijkingen volgen nu door de log-likelihood (2.3) naar de parameters te 

diiferentferen en de differentiaalquotfenten nul te stellen. De p -vector p. en de (p x p )

matrix '\If zijn vrij geparametriseerd. met inachtname van de symmetriebeperkingen voor ~. 

Met betrekking tot het differentferen wordt de vec-notatie gebruikt. zie Appendix A. 

INTERMEZZO. De parametrisatie van ~. 

Terwijl voor de elementen van a en B en ook voor de elementen van {} achterliggende 

parameters fJ en w zijn ingevoerd om een koppeling tussen de elementen mogelijk te 

maken. is dat nagelaten ten aanzien van p. en~. De analyse zou daardoor te complex wor

den en wij zien geen praktische toepassingen van modellen met geparametriseerde p. en '\If. 

(Het ultrastructurele model kan geformuleerd worden al8 een gewoon structureel model. 

maar met diagonalelblokdiagonale ~. Zie ook Cox 1976. Dolby 1976, Patefield 1978). 

Wanneer we de afgeleide van ~ naar ~ bepalen volgens de vec-notatie van Appendix A, 

rekening houdend met de symmetrie van ~, dan krijgen we voor a '\If/a '\If een (p2 X p2)_ 

matrix gevuld m.et O-en en 1-en. Zo bijvoorbeeld voor p = 2: 

1/111 1/1 12 1/1 12 1/122 

1/111 1 0 0 0 
a~ 

1/1 12 0 1 1 0 = a~ 

1/112 0 1 1 0 

1/122 0 0 0 1 

Het is vervelend dat deze matrix niet geschreven kan worden al8 een simpele uitdrukking 

in I (eenheidsmatrix) en U (permutatiematrix). 

Dit legt een zware last op de toch al niet gemakkelijke analyse die komen gaat. Door een 

eenvoudige maar listige transformatie weten we die simpele uitdrukking toch te bereiken. 
Schrijf '\If - analoog aan dit 2 x 2 voorbeeld - aIs 
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en beschouw de ~ p (p + 1) algebraisch onafhankelijke elementen uit de p x p -matrix "Il'* 

_ [I/If1 I/If21 
"Il'* - '" f2 1/112 

als de te schatten parameters. Met deze afspraak krijgen we 

1/1[1 1/1[2 1/112 I/I~2 

1/111 2 0 0 0 
d'V 

1/1 12 0 1 1 0 I+U -- = 
d"ll'* 

1/1 12 0 1 1 0 

1/122 0 0 0 2 

De aldus verkregen uitdrukking voor d 'V/d "Il'* is simpel. 

In de rijen en kolommen van d 'V/d "Il'* komen gelijke paren v~~r. Die zouden weggelaten 

kunnen worden. Dat doen we eehter niet. opnieuw omwille van de eenvoud van nota tie. 

Amemiya & Fuller 1984 lossen de problematiek met betrekking tot d 'V/d 'V op door de 

introductie van de veeh-operator (de vee toegepast op aIleen de benedendriehoek van een 

symmetrische matrix) en een tweetal seleetiematrices. Wij zijn van mening dat de 

bovengeschetste aanpak handiger is. 

ElNDE INTERMEZZO. 

De likelilwod vergelijkingen voor p..'V./3.w onder de normaliteitsaanname (2.1) volgen dan 

nu. 

p.: 

vee 'V: 1'1. (AT A -1 ® AT A -1)r = 0 

(3: n}[ ('VAT ® A -1)r 

+ 1'1. i.. T A -lei" - A - AIL) + n}[ (p. ® A -I)(i" - A - AIL) = 0 

{U: ~nilT(A-l® A-l)r = O. 

(2.4a) 

(2.4b) 

(2.4 c) 

(2.4d) 
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waarbij 

_ 1 n [yX-J Z := - 1.: Zj = 
n 1=1 

1 n 
r := vee [- 1.: (Zj - A - Ap.)(Zj - A - Ap.)T - A] 

n 1=1 

X:= /~ A = /~ (~) . afmeting = (p +q ) X :# (M 

A:= /~ A = /~ [~) . afmeting = pep +q) X :#(~) 
• d 
0.:= d 6) 0. • afmeting = (p +q )2 X :# (6) • 

Het zal later handig blijken te zijn dit steIsel vergelijkingen nog compacter te noteren. 

Dennieer de hulpmatrices Hz en Hu: 

(p.) AT 0 
(vee 'It) 0 

A-1• Hu := 
AT@AT 

(A -10 A -1) (2.5) H .-
XT +if if ('ltAT @ I) it .- (~) (p. 0 I) 

(cu ) 0 1 • T '2° 
Hz en Hu bevatten alleen parameters. geen waamemingen. Voor het oog krijgt het steIsel 

likelihoodvergelijkingen (2.4) nu een eenvoudig uiterlijk. 

n Hz (E - A - Ap,) + n H zz vee [.!.:t(Zj - A - Ap,)(Zj - A - Ap,)T - A] = o. (2.6) 
n 

Merkop dat 

E[E - A - Ap.] = 0 (2.7a) 

E[.!.:t(zj - A - Ap.)(Zl - A - Ap.)T - A] = O. 
n 

(2.7b) 

Oplossing van het stelsel (2.4) of (2.6) voor IL. 'It.~.6) levert de ML-sehatters ii.. i~.t». Deze 

schatters zijn in het algemeen onzuiver. eehter wel- vanwege (2.7) - consistent. 

Het blok vergelijkingen (2.4b) geassocieerd met 'It. bevat vergelijkingen die daarin dubbe! 

voorkomen. Omwille van de overzichtelijkheid van notatie doen we geen pogingen die 

daaruit te verwijderen. Bij het oplossen van (2.4) dient daar uiteraard we! rekening mee te 

worden gehouden. 

Afgezien van deze notatiekwestie kan het stelsel (2.4) om een meer wezenlijke reden 

afhankelijk blijken te zijn. namelijk door een te vrije parametrisatie: te vee! parameters. 

Het schattingsprobleem is dan niet identmceerbaar. Bij de behandeling van de bivariate 



- 12-

relatie 1) = a + bE zullen we dit probleem ontmoeten. Een reductie in de afmeting van CtI 

is daar de oplossing. 

2.3. De asymptotische variantiematrix J- l 

In deze paragraaf leiden we een uitdrukking af voor de asymptotische variantiematrix van 

de ML-schatters ;;'.i~,(;j (oplossingen van het stelsellikelihood-vergelijkingen (2.4)). 

Groepeer voor het gemak aIle parameters in de lange vector 6: 

1 

De asymptotische variantiematrix van n'2 (9 - 6) kan nu op twee manieren bepaald wor-

den. 9 is immers een ML-schatter. 

1) (2.8a) 

2) (2.8b) 

We volgen de eerste manier. Ga eventueel na dat de tweede manier hetzelfde resultaat 

levert. 

Gebruik makend van 

n E [(z - ). - Ap,)(z - }. - Ap,)T] = A • 

n E [(z - ). - Ap,)rT] = O. 

n E [rrT] = (I + U)(A ® A) . 

(Zie Stelling Bi. Appendix B) 

waarbij 

r := vee [ ! 1:(z; - A - A/tXz, - A - Ap.)T - A 

vinden we voor de symmetrische matrix V 

met Hz en Hzz gedefinieerd door (2.S). 

(2.9) 

Inversie van deze matrix levert de asymptotische variantiematrix van 
1 "'" At A ..... 

n '2 vec(jJ. - /L. "iV- "iV.fJ - fJ .CtI- CtI). 

Voordat de inversie wordt uitgevoerd dienen de dubbele rijen en kolommen in het blok 

V'HI van V geassocieerd met it . 
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verwijderd te worden. 

2.4. De c's en de e 's zijn niet normaal verdeeld 

In deze paragraaf wordt het geval onderzocht dat E en e niet normaal verdeeld zijn. We 

zuBen tot de verrassende conclusie komen dat aIleen het eerste en tweede moment van de 

verdeling van E van invloed zijn op de belangrijke schatters ~ en C:;. 

Duid de verdeling van E aan met F € en de verdeling van e met Fe. Neem aan dat de eerste 

vier momenten van beide verdelingen bestaan. 

E -.. F € ' E[E] = p. 

E[CE - p.)(E - p.)T] = 'I' 
E[CE - p.)(E - p.)T 0 (E - p.)T] = M€3 

E[CE - p.)(E - p.)T ® (E - p.)(E - p.)T] = bestaat 

e -.. Fe • E [e ] = 0 

E[eeT ] = n(w) 

E[ee T ® e T ] = Mea 

E[eeT 0 eeT ] = bestaat. 

De Ei'S en e,'s (i = 1.2 .... .n) zijn onderling onafhankelijk. Kennis van F € en Fe zou 

reden kunnen zijn zo mogelijk nieuwe likelihood-vergelijkingen af te leiden. Ook zouden 

dezelfde schattingsvergelijkingen (2.4) als in het geval dat E en e beide normaa! verdeeld 

zijn gebruikt kunnen worden. Dat wordt hier gedaan. 

Er geldt in deze situatie. net als eerder in (2.7): 

E [z - A - A,u] = 0 

1 n 
E[- :E (Zj - A - Ap.)(zj - A - A,u)T - A] = O. 

n. i= 1 

De verwachtingen van de linkerleden van (2.4) zijn dus ook nu nul. Het stelsel ver

gelijkingen (2.4) vormt dus ook in het niet-normale geval een stelsel reguliere schat

tingsvergelijkingen. Uiteraard zijn de wortels ji,.i~.tJ nu geen ML-schatters. 

De afieiding van de asymptotische variantiematrix van de parameterschatters ji,.i~.C:; zal 

geschieden op basis van de theorie van de reguliere schattingsvergelijkingen. zoals 
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uiteengezet in het COSOR-Memorandum 84-09 (Linssen & Hillegers 1984). Deze theorie 

stelt dat 

(2.10) 

waarbij de vector 6 een verkorte aanduiding is voor alle parameters 

9 = vec(p.;W.(3.cu) 

en de matrices J en V. analoog aan (2.8). gedefinieerd zijn als. respectievelijk. de 

verwachting van de jacobiaan en de verwachting van de variantiematrix van de schattings

functies. De schattingsfuncties zijn de linkerleden van de schattingsvergelijkingen (2.4). 

die we hier - correctheidshalve - niet aanduiden met a logL(9.z )/06. maar met g (9.z): 

1:= - !E [ * I. (2.11a) 

(2.11b) 

In het geval dat f - N en e - N zijn J en V aan elkaar gelijk. 

2.4.1. Afleiding van J 

Met betrekking tot de matrix J speelt de niet-normaliteit van f en e geen rol. J is 

derhalve gelijk aan de informatiematrix (2.9): 

(2.12) 

2.4.2. Afleidini van V 

Gelet op de schattingsfuncties g in de linkerleden van de schattingsvergelijkingen (2.4) 

bevat V tweede. derde en vierde orde momenten van de verdelingen F s en Fe . Elementaire 

calculus en Stelling Bl (Appendix B) levert: 

nE[(z - A - Ap,)(z - A - AlLY] = A 

nE[(z - A - AIL)(vec [1. ~(z· - A - AIL)(z· - A - Ap,)T - A ]Y] n I I 
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nE [(vee [1.. ~CZI - A - Ap. )(ZI - A - Ap.)T - A]) (idem)T] 
n 

+ E[eeT ® eeT] - (I + u)(n ® n) - (vee n)(vee n)T 

M s3 := E[(E - p.)(E - p.)T ® (E - p.)T] 

M s4 := E[CE - p.)(E - p.)T ® (E - p.)(E - p.)T] 

- (I + U)( 'l' ® 'IJr) - (vee 'IJr)( vee 'IJr)T 

Me3 := E[eeT ® eT ] = E[eT ® eeT ] 

Me4:= E[eeT ® eeT] - (I +U)(a ® a) - (vee a)(vee a)T . 

Indien E .... N(p.,'IJr), dan is M f3 = 0 en M f4 = O. 

Evenzo is Me3 = 0 en Me" = 0 indien e .... N(O.a). 

(2.13a) 

(2.13b) 

(2.13c) 

(2.13d) 

In M ,3 en Mel komt de scheefheid van F, respectievelijk van Fe tot uitdrukking en in 

M s4 en Me" het wexcessw van beide verdelingen. 

Met de bovenstaande verwachtingen vinden we voor V 

V = HzAH'{ + HJ/lIi(I +U)(A ® A)H'Iz 

+ H/il[AMU(AT ® AT) + Mel]H'Iz 

+ Hzz[(A ® A)Mt3 AT + M!3]H'{ 

+Hu[(A ® A)Mf,4(AT ® AT) + Me,,]H'Iz . (2.14) 

Merk op dat de eerste twee termen in het reehterlid van (2.14) tesamen de informatiema

trix (2.12) vormen en dat de niet-normaliteit van E en e in de overige termen tot uit

drukking komt. Om dit te benadrukken schrijven we (2.14) als 

(2.15) 
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41. := Hz AM f.3(AT 0 AT )HIz + H zz (A ® A)Mf3 AT HI 

+Hzz(A 0 A)Mf.4(AT 0 AT)HIz • 

2.4.3. De asymptotische variantiematrix .,-lV,-l 

(2.16a) 

(2.16b) 

Met' gegeven door (2.12) en V door (2.14) voIgt op basis van (2.10) voor de asympto

tische variantiematrix van de schatters 
1 

A V AR[n 2" vec(,u. - JL. -tr- ip'.~ - (3.cd - Cd)] = ,-1 + ,-141.,-1 + ,-14,J-1 . (2.17) 

In de termen met 4, en 4" komt het effect tot uitdrukking van de afwijk.ing van normali

teit van de verdeling van E en e op de asymptotische variantiematrix. 

Het lijkt niet waarschijn1ijk dat in een praktijk-geval de derde en vierde momenten van F I. 

en Fe bekend zijn. en daarmee evenmin 41. en 4" . Het probleem is dan een schatter te vin

den voor de asymptotische variantiematrix (2.15). De suggestie is' te schatten door 

(2.18a) 

en V = , + 41. + 4,. door 

V:= 1.. 1:: [r (9'zi )][r (9.zj )]T • 
n 

(2.18b) 

waarbij r (9 'zj) een soort residu is dat bij waarneming Zj behoort en waaruit de schattings

functie g (9,Z). zie (2.11). is opgebouwd: 

g (9.z ) = :1:: r (9.zj ) • 

" .. 
De matrices' en V zijn berekenbaar en consistent voor' respectievelijk V. 

2.5 De yerdelin~ van f. heeft Been inyloed op de asymptotische variantiematrix yan (8.cd) 

In deze paragraaf wordt aangetoond dat aIleen het eerste en tweede moment van de verdel

ing van Evan belang zijn met betrekking tot de asymptotische variantiematrix van de 

structurele parameterschatters ~ en cd. Hogere orde moment en van de verdeling van e zijn 

weI van belang. 
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STELLING 2.S 
Laat , verdeeld zijn ofwel volgens verdelingsfunctie F, met als eerste vier moment en 

achtereenvolgens P.,"i'ft.M,3.M,4' ofwel volgens de normale verdelingsfunctie N(p.. iI'). 

Laat e verdeeld zijn volgens de verdelingsfunctie Fe met B(e ) = 0 en VAR(e) = O. Laat 

verder ~:= vec(jJ"i~.tZ) een wortel zijn van de structurele schattingsvergelijkingen (2.4). 

Dan geldt met betrekking tot de asymptotische variantiematrix van (~.tZ) 
! A A 

AVAR[n 2 vec(/3 - /3.CI) - CI)IB(,) = p., VAR(,) = "i'ft. e - Fe] 

! A A = AVAR[n2 vec(/3 - /3,ru - ru)l, - N(p.,"i'ft). e - Fe]· 

Bewijs: Introduceer de matrix X, 

0 jMf3 0 0 

X, := 
jM,3 iMc4 0 0 

0 0 o 0 
0 0 o 0 

Op eenvoudige wijze valt te vermeren dat voor J uit (2.12) en A, uit (2.16) geldt 

Hieruit voIgt 

J-IA, J-1 = Xc 

en, zie (2.17), 
1 

AVAR [11. 2 (9 - 6)1, - F,.e - Fe] = J-1 + X, + J-1 Ae J-1 • 

(2.19) 

(2.20) 

De vier blokken geassocieerd met /3 en ru rechtsonder in X € zijn O. Hieruit voIgt het 

gestelde. IJ 

Gezocht is naar een matrix X" analoog aan de matrix X,. Die blijkt niet geconstrueerd te 

kunnen worden. Blijkbaar zijn het derde en vierde moment van e van invloed. 

2.6. Eliminatie van p. en "i'ft uit de schattingsver&elijkingen 

In deze paragraaf zullen de onbekende parameters p. en "i'ft uit de schattingsvergelijkingen 

(2.4) geelimineerd worden. We houden dan een gereduceerd mlsel over waarin alleen f3 en 

(;) als onbekenden optreden. 

In Hoofdstuk 4. waarin het functionele model 'r} = a(f3) + B(f3), behandeld wordt. zal 

blijken dat de aldaar afgeleide functionele schattingsvergelijkingen voor f3 en CI) sterk 

lijken op de hier afgeleide schattingsvergelijkingen voor /3 en (;). Bij een vrije parametrisatie 

van a en B blijken de structurele en de functionele schattingsvergelijkingen zeIfs identiek. 
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Uit de met p. geassocieerde schattingsvergeUjking (2.4a). te weten 

voIgt onmiddellijk 

(2.21) 

Deze p. substitueren we nu in de met 'It geassocieerde schattingsvergeUjking (2.4b). Na een 

kieine omwerking luidt deze 

Met p. volgens (2.21) geldt 

Zj - A - Ap. = Zj - A - A(AT A -lA)-IAT A -1(E - A) 

waarbij 

= Zi - E + [1 - A(AT A -IA)-lAT A -1](E - A) 

= Zj - E + A A[(A2A A[)-IA2(E - A). 

A 2 := (B .-1) . 

(2.22) 

(2.23) 

De laatste stap in (2.23) is een toepassing van Stelling B3. Appendix B. Voor de formele 

argumenten "B" en "0" uit de stelling treden hier B en A op. Omdat 

A2A = (B. -1) ( ~ I = 0 

levert (2.23) ingevuld in (2.22) voor 'l'de vergelijking 

AT A -lSA -1 A - AT A -IA = 0 

met 

Pas het Binomiaal-Inversie-Theorema. Stelling B2. toe op A-I in (2.25) 

A-I = (A'I'AT + 0)-1 

= 0-1 - 0-IA(r1 + AT 0-IA)-IAT 0-1 

en substitueer (2.26) in (2.25). 'I' kan nu opgelost worden uit vergelijking (2.25): 

1({j.w) = HAT 0-IS 0-IAH - H 

met 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 
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H := (AT O-lA)-l . 

Uitdrukking (2.27) voor i/J.Cd) is dus het resultaat van de substitutie van it ' gegeven 

door (2.21). in de schattingsvergelijking voor 'W. gegeven door (2.22). 

Dit resultaat zullen we nu gebruiken om 'It' te verwijderen uit A ('W,{J.Cd) en daama uit 

it( 'It'.{J ,Cd) en de resterende schattingsvergelijkingen voor (J en Cd. 

Gebruik makend van de afkorting M := AT 0-1S 0-IA. M is regulier met kans 1. kan 

(2.27) geschreven worden aIs 

" 'It'= HMH - H . 

Pas het Binomiaal-Inversie-Theorema. Stelling B2. toe op (2.28): 

.yl = -H-1 - (M-l- H)-I. 

Substitueer (2.29) in (2.26): 

[A({J.Cd)]-l:= [A (i{J.Cd)]-l 

Pas Stelling B3 toe op de eerste twee termen van (2.30): 

A-I = G 2 + o-lAM-IAT 0-1 

met 

A 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 

(2.32) 

Uitdrukking (2.31) voor A-I is dan nu geschikt om 'W te verwijderen uit (2.21). We 

krijgen met medewerking van onder andere (2.24) 

(2.33) 

Substitueer nu (2.33). (2.27) en (2.31) in de met {J en Cd geassocieerde schattingsver

gelijkingen in het steIsel (2.4). Na een kleine omwerking luiden deze 

{J : n if vee [l 1:: A -l(Zj - A - Ap,)(Zj - A - Ap,)T A -lA 'It' - A -IA if] 
n 
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(U : .!n iff vec['!'l: A -l(Zj - A - Ap.)(Zj - A - Ap.)T A-I - A-I] = O. 
z n 

Ret resultaat van de substitutie is 

fj : nil vec[GzS a-IA(H - M-l)] 

+ n'A.TGz(E - A) 

+ nil vec[Gz(E - A)(E - A)T a-IAH] = 0 

(U : in iJr vec[GzSG z - Gz 
+ GzS a-lAM-IAT a.-I + a.-IAM-lAT a.-lSGz 

(2.34) 

(2.35) 

De matrices A, afmeting (p + q)p X #: «(3), en 'A., afmeting (p + q) X #: «(3) • bestaan 

voor een groot gedeelte uit nullen. 

De plaats van deze nullen is in overeenstemming met de structuur van Gz: 

BTHzAzJ 
-HzAz . 

De schattingsvergelijking (2.34) kan hiermee enigszins vereenvoudigd worden tot 

iJT vec[H zAzS a-1ACH - M- l ) 

+ aT H zAz(E - A) 

+ iJT vec[HzAz(E - A)(E - A)T a-lAH] = o. 

De eliminatie van p. en 'It uit de schatingsvergelijkingen (2.4) is hiermee voltooid. 

(2.36) 

Samenvattint:. Nog eens samengevat. De schattingsvergelijkingen (2.4) voor de parameters 

p., 'It.fj ,Cd uit het structurele model 7} = a + B f kunnen worden omgevormd tot 

p.: p. - HAT a-l(E - A) = 0 • 

'It: 'It - HMH + H = 0 . 

(3: iJT vec[HzAzsa-IA(H - M- 1) + HzAz(E - A)(E - A)Ta-1AH] 

+ aT H zAz(E - X) = 0 • 

Cd: iJr vec(GzSG z - G z + Gz(E - A)(E - A)TG z 

+ GzS a-lAM-tAT a-I + a.-lAM-lAT a-I SG z] = o. 

De onbekenden p. en 'It zijn uit de vergeUjkingen voor (3 en Cd geelimineerd. 

(2.37a) 

(2.37b) 

(2.37c) 

(2.37d) 
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Afkortingen: 

A:= I ~ I· H:- (AT O-'A)-'. G:= AD AT • 

A2:= (B .-1). H2 :=(A2 ,oA[)-1. G2 := AIH2A2 • 

S := 1. t (Zi - Z)(Zi - z)T, M:= AT ,o-1S ,o-1A . 
n ;=1 

De gevonden vergelijkingen zijn in overeenstemming met Chan & Mak 1983 en Chan & 

Mak 1984. 

2.7. Bijzondere parametrisaties 

De schattingsvergelijkingen worden aanmerkelijk eenvoudiger indien de koppeling tussen 

de elementen van a, B en ,0 die door de parametervectors Il en cu wordt opgelegd. geringer 

wordt. Voor enkele gevallen zullen we dat nagaan. 

2.7.1. Geen koppeling tussen a en B 

De elementen van de relatieparameter /3 zijn in dit geval in twee groepen verdeeld: 

/3 = vec(/3 a ,/3 B)' De ene groep koppelt de elementen van het intercept a, de andere groep 

die van de relatiematrix B. Vergelijking (2.37c) valt nu in twee delen uiteen. 

(2.38a) 

De overige vergeUjkingen blijven ongewijzigd. 

2.7.2. a vrij geparametriseerd 

Indien de elementen van het intercept a onderling onafhankelijk zijn - en dit is in de prak

tijk de gebruikelijke aanname - dan worden de schattingsvergelijkingen aanmerkelijk een

voudiger. In dit geval is a = I en uit (2.38a) voIgt a = y - Bx. De schattingsver

gelijkingen gaan over in 

p.: p.-x=O 

"1': "1'- HMH + H = 0 

(2.39a) 

(2.39b) 
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a: a + Bx - y = 0 

C/J: 
Or n vee [GzSG z - G z 

+ GzS fl- 1AM-1Ar 0-1 + fl-1AM-1AT 0-ISGz] = O. 

2.7.3. a en B vrij ~eparametriseerd 

(2.39c) 

(2.39d) 

(2.3ge) 

Ben verdere vereenvoudiging van de schattingsvergelijkingen treedt op door de neven

voorwaarden aan de elementen van de relatiematrix B te laten vallen: B = I. De schat

tingsvergelijkingen (2.39d) geassocieerd met ~ gaat dan over in 

of wei. wegens de regulariteit van n'2 en van (n - M-1) = en-I + yl)-I, 

B: A-z;S fl-1A = O. 

Vit (2.40) en Stelling B3 voIgt 

GzSG z = GzS fl- 1 , 

(2.40) 

en hiermee kan de schattingsvergelijking (2.3ge) geassocieerd met C/J vereenvoudigd worden 

tot 

C/J: aT vee (GzS fl-l- G 2] = O. (2.41) 

De termen met M in (2.3ge) zijn dus weggevallen. 

In Hoofdstuk 4. waarin het functionele model 'I') = a(~) + B(~), behandeld wordt. zal 

blijken dat de aldaar afgeleide functionele schattingsvergelijkingen voor a. B en C/J identiek 

zijn aan de structurele schattingsvergelijkingen (2.39c). (2.40) en (2.41). 

2.7.4. a en B vrij geparametriseerd en 0 QP factor na bekend 

Niet alleen laten we nu de elementen van het intercept a en die van de relatiematrix B 

volledig vrij, maar stell en bovendien dat de foutvariantiematrix fl op een factor na bekend 

is: fl = ()"zW, W symmetrisch en positief definiet en bekend, 

C/J = ()"z, n= vee W = (vee fl)/()"z. 

Verge1ijking (2.41) wordt dan 

(vee fl)r (vee[G 2S 0-1 - Gz]) = 0 

ofwel. na enkele omwerkingen, 
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(2.42) 

De overige verge1ijkingen blijven ongewijzigd. 
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Samengevat: 

p.: P.-X=O 

'11': '11'- (AT ,n-1A)-lAT ,n-lS ,n-1A(AT ,n-1A)-1- (AT ,n-1A)-1 = 0 

a: a + Bx - y = 0 

B: AzS ,n-lA = 0 

(Tz: quZ - ! 1: (BXi - Yi +a)T(AzWA[)-l(Bxj - Yi + a) = O. 

(2.43a) 

(2.43b) 

(2.44a) 

(2.44b) 

(2.44 c) 

De asymptotische variantiematrix van (p.,1r;'j,:;.z) kan berekend worden zoals aangegeven 

in Paragraaf 2.4.3 uitdrukking (2.17). De daarin optredende informatiematrix J is door 

Chan & Mak 1984 voor dit geval uitgewerkt. Zijn we aIleen geihteresseerd in (a.B.if-). dan 

kan ook uitdrukking (4.37) gebruikt worden. In Hoofdstuk 4 zal namelijk blijken dat de 

functionele schattingsvergelijkingen voor (a,iif-) identiek zijn aan (2.44). 

2.7.5. Nog andere parametrisaties 

Barnett 1969 bestudeert het structurele model met p = 1, q = 2 en ,n diagonaal: 

'r}l = a1 + ble • 'r}z = 4z + bze. ,n = DIAG [(T!.(Te~I.(T~z]. 

Het aantal te schatten parameters is 9, namelijk 

(p.."'.al.az.bl,b2,(T1x,(Te~1,(T~2)' nit aantal is precies gelijk aan het aantal eerste en 

tweede orde steekproefmomenten. een situatie die zich ook voordoet bij het bivariate struc

turele model behandeld in Hoofdstuk 3. Barnett leidt schattingsvergelijkingen at analoog 

aan (3.3) en tevens de asymptotische variantiematrix van de uit de vergelijkingen verkre

gen schatters. 

"-

2.8 B als oplossing van een eigenwaarde-probleem 

In het geval dat 4 en B vrij geparametriseerd zijn en ,n geheel of op een factor na bekend 

is (n = (TzW), kan Book door het oplossen van een eigenwaarde-probleem gevonden 

worden. 

Inspectie van de voor dit geval toepasselijke schattingsvergelijkingen (2.43) en (2.44) leert 

dat aUe overige parameters in B uitgedrukt kunnen worden. Substitutie hiervan in de 

log-likelihood (2.3) levert de gereduceerde log-likelihood (2.45) die aIleen nag van B 

afhankelijk is. 

10gL c;;.,~B), a(B), B ,cr(B). z) (2.45) 
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= -in(p +q)log(21T) - inloglA~AT + Ol-in(p +q). 

De derde term. - i 1: (Zj - A - Ap,)T A -l(Zj - A - A.p.), in de log-likelihood (2.3) blijkt 

de verrassend eenvoudige waarde - ! n (p + q ) op te leveren. onafhankelijk van B . 
2 A .... 

Maximalisatie van de likelihood is dus equivalent met minimalisatie van I A 1J!AT + ,nl 

over B. Voor de uitwerking van IA~AT + 01 is de volgende hulpstelling van belang. 

HULPSTELLING. 

Gegeven zijn de (m x m )-matrix V en de (n x n )-matrix W, beide regulier, en ook de 

(n X m )-matrix B . Dan geldt 

Bewijs (zie Chan & Mak 1984). 

Definieer de hulpmatrix P 

p.= [ PH P 12 

. P 21 P22 [ 
V-I + BTW-1B 1- BTW-1 

- W-1B W-l 

en de hulpmatrix Q • de inverse van P. 

Q :~ [ ~:: ~: 1:= p-l = I :v I w :~BT I· 
Voor de determinant van P geldt (zie Graybi1l1983, bladzijde 185) 

of weI 

I W + BVBT I = IW I· I V-I + BTW-1B I. IV I 

= I WI· I I + BTW-1BV I 

De hulpsteUing is hiermee bewezen. 

Met 

o = c?W, W bekend. positief definiet en symmetrisch 

H = (AT a-1A)-1 

en gebruik makend van de hulpstelling gaat de te minimaliseren determinant over in 
A A A....,.. 

IA1J!AT + ,nl = II + Jrl1J!1 • I ,n I 

[] 
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(2.46) 

De factor az is weggevallen. de constante heeft de waarde I WI. 

Stel dat A1.Az, ... Ap+'l de reele en positieve eigenwaarden zijn van de symmetrische 

matrix W-t sw- t . gerangschikt in volgorde van afnemende grootte. 

Stel verder dat in de kolommen van de ((p +q ) X P }-matrix U 1 de orthonormale eigenvec

toren zijn opgenomen die corresponderen met de eerste p eigenwaarden. Amemiya & Fuller 

1984 en ook Chan & Mak 1984 tonen aan dat het quotient (2.46) geminimaliseerd wordt 

door 

B = R21Riil • met [;:: I := wtu1 (2.47) 

Naast (2.44b) biedt dus (2.47) een alternatieve manier om B te berekenen. Inderdaad is B 
volgens (2.47) een wortel van (2.44b). 

De auteurs bewijzen tevens dat de eerste p eigenwaarden asymptotisch allen groter dan 0"2 

zijn. 

Al ~ A2 ~ ... ~ Ap > 0"2. 

Om deze reden is de met B berekende it 

.-
asymptotisch positief definiet. Voor kleine steekproeven bestaat de kans dat "If deze nood-

zakelijke eigenschap niet bezit. Een ad hoc procedure zou dan gevolgd kunnen worden om 

de likelihood te maximaliseren op een rand van de "If-ruimte. 

Tot slot zij opgemerkt dat indien B een toelaatbare (dat is positief definiete ) .q, levert. de 

log-likelihood (2.45) de maximale waarde 

10gL (p, . .q,,a.B.az.z) = constante - ~n tIogA; 
i=1 

(2.48) 

aanneemt. zoals blijkt na substitutie van B in (2.45). Zo ook levert substitutie van (2.47) 

in (2.44c) voor az de uitdrukking 

UZ = 1.. t APH . 
q i=l 

(2.49) 
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3. Het bivariate structurele model 'D = a + 0 f 

In dit hoofdstuk. wordt ter illustratie van het voorafgaande het bivariate structurele model 

'Y) = a + 0 E besproken. De variabelen E en 'Y) en de parameters a en 0 zijn scalars. 

3.1. Het model 

De relatie 'Y) = a + oE stelt een rechte lijn in het platte vlak voor. zie :fi.guur 3.1. 

-----~I Figuur 3.11 ~ ------

De E's stammen uit een normaal verdeelde pepulatie met verwachting p. en variantie t/I: 

E i - N (p..t/I). i = 1.2.' .. .n. onderling onafhankelijk. 

Met de fs liggen ook de 'Y)'s vast volgens de relatie 

'Y), = a + bEi' i = 1.2." '.n . 

De bij de multivariabele formulering van dit model gebruikte relatieparametervector ~ is 

hier ~ = vec(a.b). Voor het aanbrengen van een koppeling tussen a en O. bijvoorbeeld 

a - 0 = O. lijkt hier weinig reden. 

Het waarnemingspaar (Xi .Yi) wijkt af van (Ei .'Y)i) met de normaal verdeelde waarnem
ingsfout (ex; .e,;): 

", := [:;: I - N [0. n( .. ll. i = 1.2 .... .n. onderJing onafhankelijk 
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z, := [;: I = [ !: I +" . i = 1.2.' .. n . 

Voor de 2 X 2-fout-variantiematrix n(w) zullen we in navolging van veel andere 

scbrijvers nemen 

met w = vee (er 2.k ). Een andere parametrisatie van n is natuurlijk ook mogelijk. 

De te scbatten parameters zijn bier (p..", ,a 1> .er2.k ). 

3.2. De likelibood-vergelijkingen 

De likelihoodvergelijkingen kunnen reehtstreeks worden afgeleid door voor dit bivariate 

model de likelihood op te schrijven en die te differentieren naar de parameters. Na al bet 

voorwerk eehter in Hoofdstuk 2 llgt het voor de band de algemene formules te gebruiken. 

De vergelijkingen (2.43). (2.44) en (2.41) leveren 

met 

p.:p.-x=o 

./ •.. /. _ k 2(sxx - er2
) + 2kbs", + b 2(s" - k er2

) _ 0 
'I' • 'I' (k + b 2)2 -

a : a + bx - y = 0 

b 2s - b(s -ks )- ks 
b: Xl " xx "'=0 

ker 2 

1 -=0 
er2 

De laatste 3 vergelijkingen (3.ld - 3.1f) kunnen ietwat vereenvoudigd worden tot 

(3.la) 

(3.lb) 

(3.le) 

(3.ld) 

(3.1e) 

(3.1f) 
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o . 02s - bes - ks ) - ks = 0 • xy 7JI xx xy (3.2a) 

(3.2b) 

(3.2c) 

3.2.1. k onbekend: afbankelijk slelsel 

Inspectie van (3.2) leert dat deze vergelijkingen een afbankelijk stelsel vormen. Blijkbaar 

bevat bet model teveel vrijbeden en is een van de parameters (0 .u2.k) te veeI. Al eerder is 

erop gewezen dat een te vrije parametrisatie tot een afhankelijk stelsel scbattingsver

gelijkingen kan leiden. Verscbillende keuzes zijn mogelijk om bet aantal parameters te 

verkleinen: k bekend. u 2 bekend. k en u 2 bekend (zie Kendall & Stuart 1979). 

Een voor de hand liggende keuze lijkt te zijn k bekend te veronderstellen. Barnett 1967 

kiest voor -k en u 2 bekend" en werkt dat geval verder uit. 

3.2.2. k bekend 

Met k bekend vervalt vergelijking (3.1f) en resteren (3.la - 3.lc) en (3.2a) en (3.2b) als 

scbattingsvergelijkingen voor (,.,..",.a.b .(2). Het is interessant op te merken dat dit stelsel 

schattingsvergelijkingen omgewerkt kan worden tot 

,.,. = x. 

a + b,.,. = Y • 

b'; = Sxy • 

b 2.; + k u 2 = s7JI 

Ieder eerste en tweede orde steekproefmoment Ievert dus een vergelijking. 

Uit (3.2a) voIgt de bekende formule voor de schatter b: 

b = s7JI - ks"" +..J(s" - ks",,)2 + 4ks~ 
2sxy 

(3.3a) 

(3.3b) 

(3.3c) 

(3.3d) 

(3.3e) 

(3.4) 

De uitdrukking (s" - ks:xx)2 + 4ks~ is altijd positief. zodat de wortel in (3.4) altijd 

getrokken kan worden. De positieve worrel is genomen omdat anders ~ = Sxy /b . zie 

(3.3d). negatief zou worden. ~ 
Expliciete uitdrukkingen voor de overige scbatters (;;..~ en 02) volgen onmiddellijk uit de 

A 
overige vergelijkingen. In bet geval dat de E's en de e's normaal verdeeld zijn. zijn 
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it-
C;.~.b.a:z) ML-schatters. Als niet aan deze voorwaarde voldaan is. verliezen de schatters 

aIleen de eigenschap van asymptotische efficientie. 

3.3. De asymtotische yariantiematrix. 1-1 

In Paragraaf 2.3 werd de uitdrukking (2.9) afgeleid voor de informatiematrix I (= V). In 

het geval dat , en 6 normaal verdeeld zijn. levert de inverse van I de asymptotische vari

antiematrix van de parameterschatters. De matrix A. zie (2.2). is voor dit model 

A = A~AT + n = I! I ~ I! r + I ~2 k~2 I (3.5) 

en voor de hulpmatrices Hz en H zz uit (2.5) vinden we 

1 b 0 0 0 0 
0 0 1 lb lb !b2 

• A -1 • 
'2 222 

(A -1 ® A-I) . Hz = 0 1 Hzz = 0 0 0 0 (3.6) 

OIL 0 t/I 0 bt/l 
o 0 1 0 0 !k '2 2 

De tweede rij in HIl en H zz geassocieerd met t/I is met 
1 vermenigvuldigd wegens 
2 

t/I* = j t/I. 
Voor I uit (2.9) krijgen we dan 

II- t/I a b 0'2 

eu2 
0 bu2 ybu2 

0 
A A A 

0 
e 2u 4 

0 
ebl/lu4 keu4 

2A2 A2 2A2 

J= a bu2 
0 1/1+0'2 Y(I/I+u 2) 0 

A A A 
(3.7) 

ybu2 cbl/lu4 l!:.(I/I+u 2) (A +2b2U 4)I/I2 kb 1/10'4 
A A2 A A2 A2 

b 

y2(I/I+U 2) 
+ A 

0 keu 4 
0 

kb 1/10'4 ~ k 
2A2 

+-
A2 2A2 A 

waarin 



Inversie levert 

a 

b 

o 

o 

o 

o 

2(1/1 +CT 2)2 

+ 2(k -b2)CT4 

k+b 2 
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a b 

o 

o o 

VoorE -- NIfo.1/I]ene -- N [0. CT 2
( ~ ~) I geeft(3.8) de AVAR[ni(D- 6)]. 

Met betrekking to a en b verkrijgt Robertson 1974 hetzelfde resultaat. 

3.4. De E's en de e's zijn niet normaal verdeeld. 

o 

o 

o 

In het geval dat de E's en e's niet normaal verdeeld zijn. geldt voor de asymptotische vari

antiematrix van D:= vec(/1.$.ab.cr) de uitdrukking (2.20): 
1 

AVAR[ni(~ - 6)] = I-I + X€ + I-1Il.e J-1 . 

De niet-normaliteit van de verdeling F, van E komt hierin tot uitdrukking via de term 

X,. zie (2.19). Alleen de scheefheid M €3 en het excess M €4 van F € zijn relevant. Op de 

asymptotische variantiematrix van de schatters (o..b .cr) heeft de niet-normaliteit van E 
geen invioed. zie Stelling 2.5. 

De term I-1Il.eI-1 in (2.20) vertegenwoordigt de afwijking van normaliteit van de verde

ling van Fe van 6. De uitwerking van I-1Il.eI-l blijkt zelfs voor het eenvoudigste geval 

(waarbij de fout ex in de x-waarneming en de fout 6, in de y-waarneming identiek en 

onderling onafhankelijk verdeeld zijn met verwachting O. variantie CT 2• scheefheid m3 en 

excess m4 ) een moeizaam karwei te zijn. waaraan de eerste schrijver wei is begonnen maar 

dat hij niet heeft afgemaakt. 

(3.8) 
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In de pra.k.tijk zijn Me3 en Me4 meestal onbekend. De matrix V. V = J + Ils + Il,., kan dan 

toch geschat worden, zie Paragraaf 2.4.3. Schatters voor Mea en Me4 zijn daarvoor niet 

nodig. 
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4. Ret functione1e model n = a (8) + B (8 )f. 

In het vorige hoof dstuk werd het structurele model '1) = a (IJ) + B (IJ), besproken. In dit 

hoofdstuk wordt dezelfde relatie behandeld. maar dan vanuit het functionele gezichtspunt. 

De ,/'s en de '1), 'so t = 1.2 •... .n.. worden beschouwd als onbekende constanten. Samen 

met de relatieparameter IJ en de foutparameter 6) vormen zij de verzameling van te schat

ten parameters. 

De term "bijkomstige parameter" (Engels: incidental parameter) lijkt een geschikte term 

voor , en '1) aangezien de primaire belangstelling uitgaat naar de parameters IJ en 6). Zij 

zijn ook "bijkomend" in de zin dat bij elke nieuwe waameming (x .y) het bijbehorende paar 

parameters C, .'1) aan het schattingsprobleem wordt toegevoegd. 

In het onderstaande zuUen schattingsvergeUjkingen voor de parameters 

('1"2' •••• ',. .w.lJ) worden afgeleid. Daartoe zullen we aanvankelijk aannemen dat de 

waarnemingsfout fI normaal verdeeld is. De maximum-likelihood-methode volgend zullen 

de met deze aanname corresponderende likelihood-vergelijkingen worden afgeleid. Die zul

len inconsistent blijken te zijn. een verschijnsel dat te wijten is aan de aanwezigheid van de 

bijkomstige parameters '1.'2 •••• 'n (zie Neyman & Scot 1948. Kalbfleisch & Sprott 1970. 

Kendall & Stuart 1979). Door een kleine modificatie van de likelihoodvergelijkingen kan 

tach consistentie verkregen worden. zie Chan & Mak 1983 of Linssen & Rillegers 1984. De 

consistentie blijft bestaan wanneer we de aanname van een normaal verdeelde waamem

ingsfout laten vallen. 

De aldus verkregen schattingsvergelijkingen blijken sterk te lijken op de schattingsver

gelijkingen uit het overeenkomstige structurele model. Beide stelsels zijn zelfs identiek aan 

elkaar indien a en B vrij geparametriseerd zijn. 

De asymptotische variantiematrix wordt verkregen door toepassing van de "J- 1VJ-T -

stelling". zie Linssen en Rillegers 1984. 

4.1. Ret model 

Tussen de onbekende te schatten bijkomstige parameters '1.'2 •••• ,,. (p-vectoren) en 

'1)1.'1)2 ••.• '1),. (q -vectoren) bestaat de volgende relatie: 

'1)1 = a(lJ) + B(IJ)'i. i = 1.2 •.. '.n. . (4.1) 

Ret intercept a. een q -vector. en de relatiematrix B. een (q X P )-matrix. zijn 

geparametriseerd door middel van de onbekende te schatten relatieparameter IJ. De waar

neming Zj. een (p + q )-vector. is behept met een waamemingsfout fli. eveneens een 

(p +q )-vector. De et's zijn onderling onafhankelijk en hebben aUe dezelfde normale 
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verdeling met verwachting 0 en variantiematrix O(c.u ). De variantiematrix 0 is 

geparametriseerd door de onbekende te schatten foutparameter c.u. 

Met betrekking tot de waarnemingen en de waarnemingsfouten geidt dus 

ZI = 
1 
XIII Ell Yi = '1)1 + el. ej - N [O.O(c.u) ]. i = 1.2 •... J'/, • 

of weI 

Zi = A. + AE 1 + ej • Zj - N (A. + AE i ,0). i = 1.2 •... J'/, , (4.2) 

na invoering van de afkortingen 

M~):= I. ~) 1 en A(M:= 1 A~) I· 

4.2. De likelihood-yeuelijkin&en 

De waarnemingen zijn multivariaat normaal verdeeld en onderling onafhankelijk. Voor de 

IOi-likelihood van de parameters E.I3. c.u geldt derhalve 

log L CE ./3. c.u • z) = - j n (p + q ) 10g(21T) 

n 

-jn 10g101-i r. (zi-A.-AE1Yo-l(Zi-A.-AEi)' 
1=1 

(4.3) 

Uit de log-likelihood (4.3) volgen de UkeliJwod-vergeUjkingen door differentiatie naar de 

parameters en nul stellen van de di1I'erentiaalquotienten. 

o log LlrJEi = AT O-l(Zj - A. - AEI) = O. i = 1.2 •... J'/, 

a log LlrJl3 = nXT O-l(i" - A. - At) 

+ nil .!.~(E· ® O-I)(Z' - A. - AE·) = 0 n I I I 

a 10gL/8c.u = in OT(O-l® O-l)(vec[! ~(zl-A.-AEI)(zi-A.-AEiY -oD = 0 

De betekenis van de symbolen X,AiHs in (2.4) aangegeven. 

Uit de vergelijking geassocieerd met E j (4.4a) voIgt met H(I3.c.u) := (AT O-lA)-l: 

(4.4a) 

(4.4b) 

(4.4c) 

EI(/3.c.u) = HAT O-l(Zj - A.). i = 1.2 •... J'/, • (4.5) 

Gelet op (4.1) is tegelijk met (4.5) ook een uitdrukking verk:regen voor 'li. gegeven 13 en c.u: 
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(4.6) 

De uitdrukkingen (4.5) en (4.6) tesamen leveren: 

I ~j I - = X + All AT o.-l(Zj - X) 
'1'); 

(4.7) 

waarbij Al,. H 2 en G 2 gedeftnieerd zijn als in (2.37). 

Door substitutie van (4.5) in de laatste twee verge1ijkingen van (4.4) worden de bijkom

stige parameters E j gee1imineerd. 

f p(P.(J).z ) := n X T G2(E - X) 

+ nil' vec[G2• .!.:t(Zi - X)(Zj - X)T o.-lAIl] = O. 
n 

(4.8a) 

(4.8b) 

De wortels van het stelsel (4.8) zijn de maximum-likelihood-schatters ~ML en WML' Deze 

blijken inconsistent te zijn. zoals hieronder wordt aangetoond. 

4.3. De ML -schatters ~ML m WML zijn inconsistent 

De waarnemingen Zj zijn normaal verdeeld en onderling onafhankelijk. zie (4.2). Daaruit 

voIgt 

met 

E[E - Xl = Ap. 

1 
E[ -;:t(Zj - X)(Zj - X)T] = 0. + A9'AT + Ap.p.T AT 

(4.9a) 

(4.9b) 

(4.10) 

De verwachtingen van de linkerleden van (4.8) worden hiermee (bedenk dat A'1,A = 0 en 

G2oo 2 = G 2 ): 
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E[I ,,(IJ.w,Z)] = 0 

E[fw(IJ.Cd,Z)] = inbrvec[Gz- 0-1] ¢ O. 

(4. 11 a) 

(4.11b) 

In het asymptotische geval. waarvoor geldt I f3 = E(/,,) en I w = E(I w), zijn de ware 

waarden van de parameters.1J en Cd, blijkbaar geen worteIs van (4.8). 

De ML-schatters ~ML en t4ML zijn dat weI. nus convergeren ~ML en WML niet naar IJ en 

Cd. De inconsistentie van de ML-schatters is hiermee aangetoond. De aanwezigheid van de 

bijkomende parameters veroorzaken deze narigheid. 

4.4. Wijzi~in~ van de likelihood-ver~elijkin~en 

Door een eenvoudige wijziging kunnen de likelihood-vergelijkingen (4.8) consistent 

gemaakt worden: trek de verwachting (4.11) ervan af. Deze list is al eerder toegepast door 

Morton. Chan & Mak 1983. Linssen en Hillegers 1984. AIs schattingsvergelijkingen voor IJ 
en Cd krijgen we dan: 

(4.12a) 

• 1 
in or . vec[Gz-;:t(Zj - A)(Zj - A)T Gz - Gz] = O. (4.12b) 

of weI. met S := ..!.:t(Zj - E)(zj - EY: 
n 

(4.13b) 

Dit stel schattingsvergelijkingen is consistent. 

De modificatie van de likelihood-vergelijkingen (4.8) tot (4.13) bewerkstelligde dat de 

verwachting van de linkerleden nul werd. Zo bezien is de toegepaste modificatie er slechts 

een van de vele mogelijke. De schattingsvergelijkingen (2.34) en (2.35) voor IJ en Cd uit het 

overeenkomstige structurele model kunnen evenzo als een modifi.catie van (4.8) gezien 

worden en dus aIs een concurrerend alternatief voor (4.13). 

In analogie met (2.36) kan vergelijking (4.13a) in een iets andere vorm geschreven worden: 

aT HzAz(E - A) + iJT vec[HzAzS 0-lAll + HzAz(E - A)(E - A)T 0-lAH] = o. (4.14) 

Merk hierbij op dat Az(E - A) = Bx - Y + a. 

Aan het steIsel (4.13) kunnen de volgende schattingsvergelijkingen voor p. := 

'IT:= ..!.:t(f, - P.)(fl - p.)T worden toegevoegd. zie ook (2.37a) en (2.37b): 
n 

1 -:tl:, en n 6. 



p. - HAT a-I(E - X) = 0 . 

'\}f - HMH + H = 0 . 
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(4.15) 

(4.16) 

De likelihood-vegelijkingen (4.8) en het daaruit afgeleide mIse! (4.13) zijn opgesteld onder 

de aanname dat de waarnemingsfout e normaal verdeeld is. De relaties (4.9) gelden echter 

ook indien e niet-normaal verdeeld is met E(e) = 0 en E(eeT ) = a. De vergelijkingen 

(4.13) kunnen dus ook in dat geval aIs schattingsvergelijkingen voor IJ en Cd dienst doen. 

4.5. Functioneel versus structureet 

Laten we de functionele en de structurele schattingsvergeUjkingen voor IJ en Cd onder 

elkaar plaatsen. Functioneel. zie (4.13): 

IJ: 'AT Gz(E - X) 

+ i{ vec[GzS a-lAB + Gz(E - X)(E - X)T a-lAB] = O. 

Cd: iff vec[GzSGz - G 2 + Gz(E - X)(E - X)T G z] = 0 . 

Structureel. zie (2.34) en (2.35): 

f3: 'i.TGz(E - X) 

(4.17a) 

(4.17b) 

+ i{ vec[G2S a-1A(H - M-I ) + Gz(E - X)(E - x)T a-lAB] = O. (4.18a) 

Cd: b! vec[G2SGZ - G 2 + Gz(E - A)(E - A)T G2 

+ GzS a-1AM-1AT 0-1 + O-IAM-IAT 0-lSG 2] = O. (4.18b) 

De mIseI (4.17) en (4.18) Ujken sterk op elkaar. De verschillen zitten in de termen die de 

matrix M bevatten. Deze termen verdwijnen voor n .... 00. Al eerder is opgemerkt dat de 

structurelen vergelijkingen (4.18) a1s schattingsvergeUjkingen voor IJ en Cd uit het func

tionele model gebruikt kunnen worden. Het is interessant het gedrag van de schatter 

(~.W)f' verkregen met (4.17). te verge1ijken met die van (~,W)II' verkregen met (4.18). In 

Paragraaf 9.5 zullen daartoe Monte-Carlo-simulaties uitgevoerd worden. We verwachten 

voor de structurele schatter (~.W), een kleinere asymptotische variantiematrix aangezien 

deze SChatter een ML -schatter is. 
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4.6. De asymptotische variantiematrix. l-lYl-T • 

De gemodUiceerde likelihood-vergelijkingen (4.12) vormen een stel reguliere schattingsver

gelijkingen voor de parameters 9:= vecC(3,<u) uit het functionele model (4.1) en (4.2). 

Om een uitdrukking te vinden voor de asymptotische variantiematrix van de wortel 

6:= vec(~, w) van deze vergelijkingen passen we de theorie met betrekking tot reguliere 

schattingsvergeUjkingen toe, zie Linssen & Hillegers 1984. Als schattingsfunctie 

g := vec(g~,gw) worden de linkerleden van (4.12) gebruikt: 

gp((3,<u,Z):= XTGZ(z - X) 

+ if vec[Gz• 1.. :t(Zj - X)(Zj - X)T n-1AH] • 
n 

(4.19a) 

(4.19b) 

Genoemde theode leert dat de asymptotische variantiematrix van 6 gegeven wordt door 
1 

AVAR[n 2 vec(6 - 6») = l-lYl-T • (4.20) 

waarbij I de verwachting van de Jacobiaanmatrix van g is en Y de verwachting van de 
variantiematrix van g . 

I := -E(8g IIJO) , 

Y:= nECggT) . 

Na uitwerking vinden we voor de vier blokken van I 

J~~ - [H I [; V::~T Ie H2 
11!6l = -iJT(JIATn-1 ® H~z)il. 

lwp = 0, 

I ww = b! eGa ® Gz)il. 

~ I· 

Ter berekening van Y is het handig de schattingsfuncties te schrijven aIs 

g p = _aT H zAz 1.. :tel - iJT (I ® H zAz). 1.. :teE I ® e;) 
n n 

(4.21a) 

(4.21b) 

(4.22a) 

(4.22b) 

(4.22c) 

(4.22d) 

(4.23a) 

(4.23b) 
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Uit (4.23) blijkt dat in V het tweede. derde en vierde moment zullen optreden van de ver

deling Fe van de waarnemingsfout e. Het eerste moment is nul en het tweede gelijk aan .0: 

E(e) = 0 • E(eeT ) = .0. 

Ter aanduiding van het derde en vierde moment introduceren we in analogie met (2.13) de 

matrices Me3 en M e4• 

Me4 := E(eeT ® eeT ) - (vee .o)(vee O)T - (I + U)(O ® 0) 

(4.24a) 

(4.24b) 

In Me3 komt de scheefheid van de verdeling Fe tot uitdrukking en in Me4 het excess. 

Indien e normaal verdeeld is, zijn Me 3 en Me 4 beide nul. 

Uitwerking levert dan de vier blokken van V: 

v pp = I ~ n I! ~:;~T ]0 H ,II ~ ] + IiT (H ®H ,lB 

+ I ~ r II! ]0 H,A, 1M" (0-111H 0 A[H,lB 

+ IiT(H AT 0-1 0 H,A,)M[, [ I! r eAlH, II ~ ] 

'T(H T -1) • - B A (}: ® H2A2 Me4 (G 2 ® G2).o. 

(4.25a) 

(4.25b) 

(4.25c) 

In het geval dat e normaal verdeeld is, en zoals gezegd Me3 = 0 en Me4 = O. is V aan

merkelijk eenvoUdiger: 

V ~fI) = V~tI = 0 , 

VfI)/» = 2J/»w' 

(4.26a) 

(4.26b) 

(4.26c) 

Met (4.22) voor J en (4.25) of (4.26) voor V kan dan volgens (4.20) de asymptotische 

variantiem.atrix van de schatters ~ en td uit het functionele model 7) = a + BE bepaald 
worden. 
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Voor de berekening van een schatter voor deze asymptotische variantiematrix worden de 

ware waarden f3 en (U die optreden in J en V vervangen door ~ en bJ. de ware waarde p, 

door 

zie (4.15) en (4.5). en de ware waarde" door 

it:= iiiiii - ii 

(4.27) 

(4.28) 

zie (4.16). Wanneer e niet normaal verdeeld is. zijn ter berekening van V (4.25) ook 

schattingen nodig voor Me3 en Me4• In de praktijk zullen die slechts zeiden voorhanden 

zijn. V kan dan op soortgelijke wijze berekend worden als in (2.18). 

4.7. Biizondere parametrisaties 

In deze paragraaf zullen we nagaan welke vereenvoudigen de schattingsvergelijkingen 

(4.13) ondergaan indien de parametrisatie van a en B door f3 en van 0 door (U minder 

algemeen gesteld worden. Gelijksoortige vereenvoudigingen vonden plaats in Paragraaf 2.7 

voor de schattingsvergelijkingen van het overeenkomstige structurele model. 

4.7.1. Geen koppelini tussen a en B 

De relatieparametervector fJ bestaat uit twee delen: fJ = vec(fJ a • fJ B)' De vector fJ a 

parametriseert a en de vector f3B parametriseert B. VergeUjking (4.13a) valt in tweeen 
uiteen. zie ook (4.14): 

fJa: aT H 2A2(z->") = O. 

fjB: iJTvec[H2A2S0-1AH + H 2A2(z->,,)(z->..)TO-IAH] = O. 

4.7.2. a vrij &eparametriseerd. 

. Er geldt a = I. Uit (4.2 9a) voIgt A2(z - >..) = O. of weI 

a = y - Bx. 

De schattingsvergelijkingen ondergaan een aanmerkelijke vereenvoudiging: 

(4.29a) 

(4.29b) 

(4.30) 



p.:p.-x=O 

1': l' - 8MB + 8 = 0 

a: a +Bx-y=O 

~: iJT vec[HzAzS 0-lAB] = 0 

(c): iff vec[GzSGz - G z] = 0 . 

4.7.3. a enB yrij~triseerd 
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(4.31a) 

(4.31b) 

(4.31c) 

(4.31d) 

(4.31e) 

Br geldt Ii = I en iJ = I. Dit is de parametrisatie waar het merendeel van de auteurs van 

uitgaat. De schattingsvergelijkingen schrompelen nog verder ineen. zie ook Paragraaf 2.7.3. 

B : AzS 0-1 A = 0 

(c): i.>! vec[GzS 0-1 - G z] = 0 . 

Nota Benel Ret blijkt dat het stelsel (4.32) identiek is aan (2.40) en (2.41). 

STELLING 4.7 

(4.32a) 

(4.32b) 

Indien het intercept a en de relatiematrix B in de relatie '7} = a + BE vrij 

geparametriseerd zijn. dan zijn de functionele en de structurele schattingsvergelijkingen 

identiek. 

Bewijs: 

Inspectie van beide stelsels verge1ijkingen toont de correctheid van het gestelde onmiddel

lijk. [] 

4.7.4. a en B vrij geparametriseerd en Oop een factor na bekend 

Naast Ii = I en iJ = I is nu bovendien 0 = (1'zW. W symmetrisch. positief definiet en 

bekend. (c) = (1'z. 0= vee W. Vergelijking (4.32b) gaat over in. zie ook (2.42) 

(4.33) 

De functionele en de structurele schattingsvergelijkingen zijn ook voor deze parametrisatie 

identiek. 

De parameter (1'z treedt niet op in de vergelijking voor a (4.31c) en kan worden weg

gedeeld uit de vergelijking voor B (4.32a). De schatting van a en B staat dus los van die 
van (1'2. 
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Tot slot van deze paragraaf zullen we voor dit geval nagaan welke vereenvoudigingen de 

matrices J en V ondergaan. 

De waarnemingsfout e is normaal verdeeld. 

Vereenvoudiging van (4.22) levert voor J: 

p.T®H2 0 

J= ('P'+p.p.T)®H2 0 

o q/u4 

en voor V. zie (4.26) 

o o o 
V=J+ OH®H2 0 

o 0 q /u 4 

(a) 
(vee B) 

(u 2 ) 

De matrix J kan warempel analytisch gemverteerd worden. 

(4.34) 

(4.35) 

(4.36) 

In dit bijzondere geval vinden we dan met toepassing van (4.20) als asymptotische varian

tiematrix van de schatter D = vee(a.B.(F) 

(4.37) 

[1+p.Tyl('P'+H)ylp.]H;l _p.Tyl('P'+H)yl® H;l 0 

-yl('P'+H)ylp.® H;l yl('P'+H)yl® H;l 0 

o 0 ~~ 
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Opmerkin&: Voor dit geval (a en B vrij geparametriseerd) is Stelling 4.7 van kracht: de 

functionele en de structurele schattingsvergeUjkingen zijn identiek. De asymptotische vari

antiematrices van D = vec(a.B.G2) derhalve ook. 

GIeser 1981. Mak 1981 en Amemiya & Fuller 1984 komen tot hetzelfde resultaat (4.37). 
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5. het bivariate functione model n = a + be 

5.1. Het model 

De in het voorafgaande hoofdstuk afgeleide resultaten zullen nu toegepast worden op het 

eenvoudige bivariate functionele model 'J} = a + b €. De relatie specificeert een rechte Ujn 

in het platte vlak. zie Figuur 5.1. 

------II Flguur 5.1 

:, ................... ~~~_~=.+b~ 
~:: ---- : ~ ~ , . · . · , · . · , · 

E', 

De fs. €1.€2 •••• €n. zijn de bijkomende parameters. a en B zijn de relatieparameters: 

f3 = vec(a.b). De fout-variantiematrix n bevat een parameter (1'2: 

n = [~' k~,I ... = 0" • k bekend. (5.1) 

5.2. De schattin!lsver~elijkin~en 

5.2.1. 1c bekend 

De schattingsvergelijkingen voor de parameters (€ 1.€2 •... €n. a • b • (1'2) volgen 

rechtstreeks uit de algemene formules (a en b vrij en n op een factor na bekend). zie 

Paragraaf 4.7.4. 

uit (4.5) €i - [lex; + b (Yi - a )]/(1c + b 2) = O. t = 1.2 •... n ; 

uit (4.30) a + bx - Y = 0: 

(5.2a) 

(5.2b) 
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uit (4.32a) [b 2sx,y - b (s" - ksxx ) - ksx,y l/(k 0-2
) = 0; 

uit (4.33) 0-2 - ! E(bxi - Yi + a )l/(k +b2
) = 0 • 

met 

I 
sxxsx,y 1 := s:= n1 E 
s'" s" 

Xi -x 
Yi -y 

Xl -x 
Yi -y 

T 

Het stelsel (5.2) kan gemakkelijk worden opgelost: 

b = [s" - ks= + .J(s" - ksxx )2 + 4ks~ ]/(2s",) 

a = y - bx 

02 = (b2sxx - us", + s" )/(k + b2
) 

II = [kxj + b(Yi - a)]/(k + b2) 

= x + [k (Xi - x) + b(y; - y)l!(k + b2) • i = 1.2 •... n 

(5.2c) 

(5.2 d) 

(5.3) 

(5.4a) 

(5.4b) 

(SAc) 

(SAd) 

Deze resultaten zijn identiek aan die uit Paragraaf 3.2.2 voor het overeenkomstige struc

turele model. Stelling 4.7 is immers van kracht omdat a en b "vrije" parameters zijn. 
A 

De schatter b is de ML -schatter indien e -- N. Anderson & Sawa 1982 geven voor dit 
A 

geval de exacte verdeling van b. Kunitomo 1980 geeft een benadering van deze verdeling. 

5.2.2. k onbekend: afhankeliik stetsel schattin&sver&elijkin&en 

Veronderstel dat in de foutvariantiematrix ,0 behalve 0-2 ook k em te schatten parameter 

is: 

Cd= I 
0-

2 1. I 1 0 0 k 1 k • i:i' = 0 0 0 0- 2 . 

Uit (4.32b) voIgt dan de schattingsvergelijking voor k: 

k0-2 =s -bs 
" '" 

(5.5) 

(5.6) 

Deze vergelijking vormt met de vergelijkingen (5Aa) en (SAc) een afhankelijk stelsel. zoals 

een korte inspectie leert. De acceptatie dus van k als extra parameter leidt tot problemen. 

namelijk een afhankelijk stel schattingsvergelijkingen. Blijkbaar bevatten de waarnemingen 

niet meer informatie. 

In Paragraaf 3.2.1. bij de behandeling van het overeenkomstige structure1e model bleek ook 

dat CT2 en k niet beide tegeJijk met b als parameters kunnen optreden. Elk apart is weI 
mogelijk. 
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5.3. De asyn::unotische variantiematrix 

De schattingsvergelijkingen (5Aa-c) voor de parameters 6 = vec(a.b, ( 2
) uit het hier 

besproken functionele model zijn identiek aan de vergelijkingen voor deze parameters uit 

het overeenkomstige structurele model. Onder de voorwaarde dat de limieten 

(5.7) 

bestaan en de waarden p. en Vt gelijk zijn aan het eerste respectievelijk tweede moment van 

de verdeling F € der ,'s uit het structurele model. zijn ook de asymptotische variantiema

trices voor de schatters 6 = vec(ci.b,t72) uit beide modellen aan elkaar gelijk. 

Het geval dat de waarnemingsfouten e identiek. onderling onafhankelijk en normaal ver

deeld zijn. ei - N[O.O]. is al uitgewerkt in (3.8. blok rechtsonder) en levert 

1 

AVAR[n 2 (6-6)] = 
(k+b 2)U2+p2A/Vt2 _pA/Vt2 0 

-pA IVt2 A /Vt2 0 
o 0 2u2 

(a) 
(b) 

C(2) 

(5.8) 

met A = (k +b 2)VtU2 + ku4• In het bijzonder geldt voor de asymptotische variantie van b 

avar[nfCb-b)] = .A:.. = (k+b2)U211 + ku
2 I 

Vt2 t/I (k +b 2)t/I 

Patefield 1977 en Linssen 1980 vermelden hetzelfde resultaat. 

De parameters p. en Vt worden consistent geschat door 

p. = x . zie (4.27) 

(5.9) 

Het geval dat de waarnemingsfouten niet normaal verdeeld zijn. is hier niet uitgewerkt. De 
algemene formules (4.22) voor J en (4.25) voor V zijn natuurlijk toepasbaar. 
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6. Het structurele model n = B (B)E 

In dit hoofdstuk zal het structurele model 'I'J = B (fJ)E behandeld worden. Het intercept 

a (fJ) ontbreekt. Schattingsvergelijkingen voor de in het model optredende parameters en 

de asymptotische variantiematrix van de wortels van deze vergelijkingen zullen worden 

afgeleid. De hierbij gevolgde procedure zal analoog verlopen aan de procedure die eerder 

werd gevolgd in Hoofdstuk 2 voor het structurele model 'I'J = a (fJ) + B (fJ)'. Onder de 

veronderstelling dat zowel de E's als de e's normaal verdeeld zijn. zullen de likelihood

vergelijkingen worden opgesteld. Deze vergelijkingen blijken consistente parameterschatters 

te leveren ook indien we de normaliteitsveronderstelling met betrekking tot E en e weer 

laten vallen. De asymptotische variantiematrix zal worden verkregen door toepassing van 

de "/-1V/-T "-stelling. Ook voor dit model zal blijken dat aIleen het eerste en tweede 

moment van de verdeling F l van E relevant is voor de asymptotische varianties van de 

schatters ~ en ~. 

6.1. Het model 

De variabelen Ei stammen uit dezelfde normale verdeling en zijn onderling onafhankelijk: 

E I -- N (p. :"k) • onderling onafhankelijk. afmeting p • i = 1.2.' . ·.n . (6.1a) 

De verwachting p. en de variantiematrix 'If zijn onbekend. elk element is een parameter 

(met in acht name van de symmetrie van 'If). De variabele 'l'J1 is gerelateerd met Ei volgens 

'l'J1 = B (fJ), i • afmeting q. i = 1.2 •... on . (6.1b) 

De elementen van de relatiematrix B zijn geparametriseerd door de relatieparametervector 

fJ· De waarnemingen Zj := Vec(Xi, Yj) wijken van vee(E i • 'l'J1) af met waarnemingsfout ej. 

De e's zijn identiek normaal verdeeld met verwachting 0 en variantiematrix O(cu): 

z, := [;: I = [ !: I +'j .'/ - N [0. ac .. )1. onder1ing onafhankeUjk. I = 1.2 •... n. C6.1 c) 

De e's zijn niet aIleen onderling onafhankelijk. maar ook onafhankelijk van de E's. De 

elementen van de foutvariantiematrix 0 zijn geparametriseerd door de foutparametervec
tor cu. 

De te schatten parameters zijn: p.. 'If.fJ.cu. 
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6.2. De likelihoodvergelijkin&en 

Op grond van (6.1) geldt dat de waarnem.ingen Zi identiek normaal verdeeld zijn 

Zj - N(Ap.,A) • onderling onafhankelijk • i = 1.2 •.. ',n • 

met 

AIs log-likelihood van de parameters vinden we derhalve 

log L (p.. "iff. (3 • Cd • Z ) = - j n (p + q ) 10g(21T) - } n log I A I 

- j :t(Zj - Ap.'f A -l(Zj - Ap.) . 

(6.2) 

(6.3) 

De likelihood-vergelijkingen worden op de gebruikelijke wijze verkregen door differentiatie 

van de log-likelihood naar de parameters. 

met 

p.: nAT A-I(i" - Ap.) = O. 

"iff: n (AT A-I 0 AT A-I),. = 0 • 

(3: nile,.,. ® A -1)(i" - Ap.) + nil("iffAT A -1 ® A-I),. = 0 

Cd: 

1 r := vec[- :t(Zj - Ap.)(z, - Ap.'f - A] 
n 

en de overige symbolen zoaIs gedefinieerd in Paragraaf 2.2. in het bijzonder 'IlI*. 
Oplossing van het steIsel (6.4) levert de ML -schatters p.. i ~. 61. 
In het niet-normale geval. wanneer 

(6.4a) 

(6.4b) 

(6.4c) 

(6.4d) 

'i -Ft. E(,,) = p. .V AR(,,) = "i[(. onderling onafhankelijk. i = 1.2 •... .n. (6.5a) 

ei - Fe. E(e,) = 0 .VAR(ej):: O. onderling onafhankelijk. i = 1.2, ... ,n • (6.Sb) 

geldt eveneens 

E[i" - Ap.] = o. (6.6a) 

E[.!. :t(Zi - Ap.)(Zj - Ap.)T - A] = O. 
n 

(6.6b) 

en vormen de vergelijkingen (6.4) dus ook een consistent steIse!. 
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6.3. De asymptotische yariantiematrices I-I en 1-1VI-1 

We zullen nu de asymptotische variantiematrix afteiden voor de oplossing 

9 = veecP-. i ~.W) van de schattingsvergelijkingen (6.4). 

Definieer in analogie met (2.S) de matrices Hz en Hu;. 

H .-z .- A-I. HZIl := 

o 
AT ® AT 

if (''1lAT ® 1) 

!i:JJ 
2 

Het stel schattingsvergelijkingen (6.4) kan hiermee geschreven worden als 

Tevens de:finieert (6.9) de schattingsfunctie g. 

Voor de matrices I en V . 

vinden we geheel in analogie met Paragraaf 2.4 

1= HzAHI + Hu;CI +U)(A ® A)H'Iz 

V = I + At + Ae 

waarbij 

At:= HzAMt3(AT ® AT )H'Iz + Hu(A ® A)Mf3AT HI 

+ Hu;(A ® A)Ml,iAT ® AT)H'Iz • 

(6.8) 

(6.10a) 

(6.10b) 

(6.11a) 

(6.11b) 

(6.12a) 

(6. 12b) 

De matrices M f,3. M f,4 Me 3. Me4 zijn gedefinieerd in (2.13). De afwijking van normaliteit 

van de verdelingen F f, van ~ en Fe van e komt in deze matrices tot uitdrukking. Indien 

F f. = N(p.;'1l) en Fe = N(O.n). geldt A, = 0 en Ae = 0 en daardoor V = J. 

Pas nu de If J-1VJ-1-stelling" toe ter verkrijging van de asymptotische variantiematrix van 

de structurele parameterschatters 6 = vee(p. • .q,. ~ • w). 
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(6.13) 

In Paragraaf 2.5 werd voor het structurele model 'l} = a (~) + B (~), bewezen dat van de 

verdeling F, van , alleen het eerste en tweede moment. p. en l' . van belang zijn met 

betrekking tot de asymptotische variantiematrix van de schatters ~ en cd. Dezelfde matrix 

Xl. zie (2.19). k.an namelijk ook hier toegepast worden. Dus: 

STELLING 6.3 

Voor de oplossingen ~ en cd van (6.4) geldt 
1 

AVAR [n 2 vec(~ - ~.cd - 6) I B(,) = p.. VAR(,) = 1'] 

! A. " = AVAR[n 2 vec(~ -/l.6) - 6) I , - N(p. .1')]. 

ongeacht de verdeling Fe van e . 

Bewijs 

Ret bewijs van deze stelling is geheel analoog aan dat van Stelling 2.5. 

6.4 Eliminatie Van fJ. en l' uit de schattinpyerielijkinien 

(6.14) 

o 

In Roof dstuk. 8 zal het functionele model 'l} = B (~), behandeld worden en zullen de 

schattingsvergelijkingen (8.7) afgeleid worden voor de parameters ~ en 6) die optreden in 

dat model. Om de schattingsvergelijkingen voor Il en 6) uit het structurele model 

'l} = B (~), van dit hoofdstuk. daarnaast te kunnen stellen. is het nodig de onbekenden f:L 

en l' uit het stelssel (6.4) te elimineren. In Paragraaf 2.6 is een soortgelijke exercitie uit

gevoerd met betrekking tot het structurele model 'l} = a (Il) + B (fJ),. Op geheel analoge 

wijze vinden we hier 

;;.(~ .6) = HAT 0-lZ 

1<1l.6) = HAT O-IS O-IAB - H 

met S:= 1.. ~(Zi - Z)(Zi - zY. Substitutie van (6.15) in (6.4c) en (6.4d) levert 
n 

(j: njjT vec[H2A2(S + zzT)O-lAB - H 2AzS O-IAM-1 = 0 

6): jn iff vec[G2(S + ZZT)G2 - G 2 

+ GzS o,-lAM-lAT O-I + O-IAM-lAT O-lSG2] = 0 

(6. 15a) 

(6. 15b) 

(6.16a) 

(6.16b) 

met M := AT O-lS O-IA. De vergeUjkingen (6.16) bevatten naast de waarnemingen z 

alleen Il en 6); p. en l' zijn gee'imineerd. 
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6.5. BUzondere parametrisatie: B vrii en 0 = O"2W 

In het geval dat B vrij geparametriseerd is (fJ = veeB .il = 1) gaat (6.16a) over in 

(6.17) 

De overige schattingsvergelijkingen blijven ongewijzigd. 

Merk op dat de term met M-l niet uit de vergelijking is weggevallen. zoaIs dat in (2.40) 

weI gebeurd is. Wanneer 0 op een factor na bekend is 
(0 = O"2W .W bekend ,6) = 0"2.0= vee W). vereenvoudigt (6.16b) tot 

(6.18) 

Bij gegeven B kunnen 02(B) volgens (6.18) en daarna p,(B) en «B) volgens (6.15) bere

kend worden. Substitutie van deze voorwaardelijke schatters in de log-likelihood (6.3) 

levert de simpele uitdrukking 

logLCjJ.CB) , «B).B .02(B) ,z) = constante - in log I AirAT + 02w I. (6.19) 

Voor het structurele model 'I'J = a + BE werd dezelfde uitdrukking afgeleid. zie (2.45). 

De oplossing B van vergelijking (6.17) en de waarde B waarvoor de gereduceerde log

likelihood (6.19) stationair is (afgeleide nul) zijn gelijk. Dit kan worden aangetoond op 

analoge wijze aIs in Paragraaf 2.8 (B aIs oplossing van een eigenwaardeprobleem). 
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7. Het bivariate structurele model n = b f 

7.1. Het model 

De in Hoofdstuk. 6 afgeleide formules zullen thans toegepast worden op het bivariate 

structurele model 1) = b,. De relatie speciftceert een rechte lijn door de oorsprong. zie 

figuur 7.1. 

Figuur 7.1 

Ofschoon een simpelere relatie nauwelijk.s denkbaar is, zullen er aan dit model toch vol

doende interessante aspecten zitten om een bespreking ervan te rechtvaardigen. 

De ,'s (scalars) worden gegenereerd door een verdeling F € met verwachting p. en variantie 

1/1; de e's (vectoren ter lengte 2) door een verdeling Fe met verwachting 0 en variantiema

trill:. n, We nemen aan dat de 2 componenten. ex; en e,.i' van ej onafhankelijk zijn, dus dat 

n een diagonaalmatrix is. geparametriseerd door (1"2 en k. 

0= I "'0 ~",I· CO = ve£("',,). N = I ~ ~ ~ :,1 
De te schatten parameters zijn: p.,I/I.b ,(1"2.k • 

7.2. De likelihood-yergelijkin/len 

Uitwerking van de in het vorige hoofdstuk. afgeleide algemene formules (6.4) levert als 
likelihood-verge1ijkingen 

1.. c310gL 
n 01" 

2 
= ~ [k (x - 1") + b (j - b 1")] = 0, (7.1a) 
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1.. 810gL _ 0"4 [k2 + 2kb + b2s ] _ (k +b 2)0" 
2 = 0 

11. al{! - 2A 2 Sxx SXJ' " 2A • 
(7.lb) 

1. 810gL = .!I!!!!..[-kbl{!s + CkCl{! +0"2) - b2l{!)sXJ' + bCl{! +0"2)S,,] 
11. 8b A2 xx 

_ bl{!0"2 + 1!:..[-bl{!Cx-p.) + Cl{! +0"2)(Y-bp.)] = O. (7.lc) 
A A 

1.. cHogL = _l_[(b2Ck + b2)l{!2 + 2kb 2l{!0"2 + k20"4)s"" 
11. 80"2 2A'1. 

- 2~ [Ck + b2)l{! + 2k 0"2] = 0 . 

1.. a log L = 0"2 [b2",2S _ 2b .I.C-" + 0"2)S + C." + 0"2)2S ] 
11. 8k 2A 2 ." xx ." ." XJ'''' " 

Cl{! + 0"2)0" 2 _ 
2A - O. 

met 

_ 1~ _ l~ 
x := - ~ Xi. y:= -~YI 

11. 11. 

Uit de eerste twee likelihood-vergelijkingen voigt in overeenstemming met (6.15) 

met 

A kx+by 
p.= -

k + b2 • 

.j, = k
2
sxx + 2kbsXJ' + b2s" 

(k + b2)2 

Substitutie van it en .j, in de laatste drie likelihood-vergelijkingen levert 

(7.1d) 

C7.1e) 

(7.2a) 

(7.2b) 
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b: b 2S'9 - b (S" - kSxx ) - kS'9 
k + b2 

_ k (1'2[b2sxy - b (s" - ksxx ) - ks'9] = 0 
22' k S"" + 2kbsxy + b s" 

b2S"" - 2bS"" + .~ 
(1'2: (1'2 - -. '"'Y1 = 0 . 

k + b2 

b2Sxx - 2bS".., + S"" 2b [b 2s'9 - b (s" - ksxx ) - ksxy] k: ~ u -1- =0 
(k + b 2)O"2 k 2sxx + 2kbsxy + b2s" 

waarbij 

Sxx:= ! 1: x? = s"" + x2
• S'9 en S" analoog. 

(7.3a) 

(7.3b) 

(7.3c) 

De verge1ijkingen (7.3) badden ook afgeleid kunnen worden uit acbtereenvolgens (6.17). 

(6.18) en (6.16b). 

Het blijkt na enig puzzelen mogelijk bet stelsel (7.2) en (7.3) aanmerkelijk te vereenvoudi

gen: 

p.: p.-x=O 

y,: b Y, - s'9 = 0 

b: bp. - Y = 0 

k: b2y, + k (1'2 - s" = 0 . 

(7.4a) 

(7.4b) 

(7.4c) 

(7.4d) 

(7.4e) 

Elk van de vijf steekproefmomenten X. y. Sxx • Sxy • s" levert dus een schattingsvergelijk

ing. 
A 

In bet bijzonder vinden we voor b de simpele uitdrukking 
A 

b = 'fIx. (7.5) 
... 

De oplossingen fi.. ;j,. b, (12, k van bet steIsel (7.4) zijn ML -scbatters indien zowel , aIs e 

normaal verdeeld zijn . 

Opmerkelijk is dat de onbekendbeid van de variantieverbouding k niet leidt tot een 

afhankelijk stelsel schattingsvergelijkingen. Bij bet bivariate model 1) = a + b, (struc

tureel zowel aIs functioneeO en bij bet bivariate functionele model 1) = b" zie Paragraaf 

9.3, is dat weI het geval. 
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7.3 k onbekend, de asymptotiscbe yariantiematrix 1-1 

De asymptotiscbe variantiematrix van 9 = vecep,.~,b,c?,k) wordt verkregen door 

toepassing van de in paragraaf 6.3 afgeleide formules. 

Na een moeizame en bet nodige uithoudingsvermogen vergende cijferpartij voIgt voor de 

elementen van de symmetriscbe matrix 1 volgens (6.11a): 

p..p.: 

P.,t/I: 

p..I>: 

p. I cr2 : 

p..k: 

t/I,t/I: 

t/I.I> : 

t/I ,cr2: 

t/I ,k : 

I> .1> : 

I> • cr2 : 

b .k : 

cr2 ,cr2: 

cr2.k: 

k .k : 

met 

(k +b2)u2/A 

0 

p.bcr2/A 

0 

0 

(k + I> 2)2cr4/(2A 2) 

(k +1>2)bt/lcr4/A2 

(k + b2)k cr4/(2A 2) 

b2cr6/(2A 2) 

(A + 2b2cr4)t/l2/A2 + p.2(t/I + cr 2)/A 

kb t/lcr 4/ A 2 

I>t/I(t/I + cr2)u4/A 2 

(k + 1>2)2t/12/(2A 2) + k /A 

[1> 2t/12cr2 + k (t/I + cr2)2cr2]/(2A 2) 

(t/I + cr2)2cr4/(2A 2) 

(7.6a) 

(7.6b) 

(7.6c) 

(7.6d) 

(7.6e) 

(7.6f) 

(7.6g) 

(7.6b) 

(7.60 

(7.6j) 

(7.6k) 

(7.61) 

(7.6m) 

(7.6n) 

(7.60) 

Deze matrix 1 is de verwacbting van de jacobiaan van de likelihoodvergelijkingen (7.1). 

Uitwerking van de matrix V. zie (6.11b). vraagt erom ter berekening van a€ en ae de ver

delingen F € en Fe nader te specmceren. We beperken ons tot bet norrru:de geval. wanneer 

dus, - N(p. .t/I) en e - NCO. ,0). Dan geldt at = o. ae = O. V = I. en. zie (6.13). 
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1 ... 

AVAR[n2 (9- 9) IE - N(p. .I/I).e - N(O.a.)] = ]-1. (7.S) 

Ret is gem.akke1ijk te verieren dat de elementen van ]-1 (symmetrisch) gegeven worden 

door 

p.,p.: 1/1 + 0"2 (7.9a) 

p.,1/1: 1/10"2/ p. (7.9b) 

p. .b : -b0"2/p. (7.9c) 

p. ,0"2: _1/10"2/ p. (7.9d) 

p. .k : (k + b2)1/1 / p. (7.ge) 

1/1.1/1: (A + 21>21/12)/b2 + (k + b2)I/J20"2/(b 2p.2) (7.90 

I/I.b: -(k + b 2)1/10" 2/(b p. 2) (7.9g) 

1/1 • 0"2 : (21)21/10''2 - A )/b2 - (k + b2)I/J20"2/(b2p.2) (7.9h) 

1/1 .k : (k - b2)A /(b 20"2) + (k + b2)21/12/(b 2p.2) (7.90 

b ,b : (k + b2)0"2/p.2 (7.9j) 

b ,0"2: (k + b2)I/I0"2/(62p.2) (7.9k) 

6 .k : -(k + 62)I/I/(b2p.2) (7.90 

0"2.0"2 : CA + 2620"4)/b2 + Ck + 6 2)I/I20"2/Cb 2p.2) (7.9m) 

0"2. k : -(k + b2)A /(b 20"2) - (k + b2)21/12/(6 2p.2) (7.9n) 

k .k : (k + b2)2A /(6 20"4) + (k + b2)ll/l2/(p.2b20"2) (7.90) 

met A eveneens gedefinieerd door (7.7). 

De uitdrukkingen (7.9) voor de elementen van ]-1 zijn niet afgeleid door de 5 X 5-matrix 

] (7.6) analytisch te inverteren. Ben aiternatieve en aanmerkelijk gemakkelijker manier 

om aan (7.9) te komen is gevolgd. Ga uit van het steisel (7.4). Dit is een regulier stelsel 

schattingsvergelijkingen. Bereken de - betrekkelijk eenvoudige ] en V van dit steisel en 

pas de "/-IV/-1-stelling" toe onder de aanname van normaliteit voor E en e. Ret resultaat 

zal (7.9) zijn. 

In Paragraaf 7.2 werd opgemerkt dat het meedoen van k ais parameter niet leidt tot een 

afhankelijk steIsel schattingsvergelijkingen. Inspectie van de asymptotische variantiematrix 

(7.9) brengt toch enkele problemen voor het geval tlk onbekendtl aan het licht. 
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A 

(1) Indien JL .... O. gaan een aantal varianties naar co. met name die van b. Gelet op 

(7.5). b = Ylx. is dat niet verwonderUjk. 

(2) De variantie van k. (7.90). is buitengewoon groot. Zo is bijvoorbeeld voor JL = 1. 

1/1 = 1. b = 1. (1'2 = 1/100. k = 1. 11. = 16: 

var[i] =:: 100 terwijl var[bl =:: 1/800. 

Indien (1'2 .... O. dan gaat de variantie van k zelfs naar co. Hoe kleiner dus de waarne

mingsfout. des te onnauwkeuriger k geschat wordt. Hen bizarre situatie! Monte-Carlo

experimenten. zie Paragraaf 9.5. bevestigen het chaotisch gedrag van k. Pas bij zeer grote 

aantallen waarnemingen komt er enige Ujn in de geschatte k -waarden. Voor elke prak

tische situatie (dat is 11. niet zeer groat) kan gesteld worden dat k in dit model niet 

identiftceerba.ar is. 

7.4. k bekend. de asymptotische varlantiematrix J-1 

Gelet op de praktische onbruikbaarheid van de schatter k Ugt het voor de hand k dan maar 

bekend te veronderstellen. Als te schatten parameters resteren JL.';. b • (1'2. Uit de schat

tingsvergelijkingen (7.3) verdwijnt de met k geassocieerde vergelijking (7.3c). Vereen

voudiging van de schattingsvergeUjkingen tot (7.4) is niet meer mogelijk. 

De (1'2 uit (7.3b) kan in (7.3a) gesubstitueerd worden. hetgeen een 4e-graads vergeUjking 

oplevert voor b : 

0: [b 2Sxy - b (~ - kSxx ) - kSxy ][b2s" + 2kbsxy + k 2sxx ] 

- k [02sxy - 0 (s" - ksxx ) - ksxy ][b 2Sxx - 20Sxy + S"] = 0 (7.10) 

met 

._ 1 ~( -)2 
Sxx .- - I.rt Xi - X • Sxy 

11. 
en s" analoog • 

S 1 2 +-2 xx := - 'Ex- = s x. S"" 11. 'xx -, en S" analoog. 

Uit de reele wortels van (7.10). maximaal 4. zal die wortel geselecteerd moeten worden die 

binnen het toegelaten gebied van de parameterruimte de grootste waarde van de likelihood 

oplevert. Op grand van (6.19) is dat de worte! die 

(1) een positieve ~ levert (alle wortels leveren een positieve ij2 ). en 

(2) A (b ):= (k + 0 2)1/1(1'2 + k (1'4 minimaliseert 

waarbij (1'2(0) met (7.3b) en daarna 1/I(b) met (7.2b) berekend zijn. 
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Het kan gebeuren dat geen van de reele wortels van (7.10) een positieve ~ levert. De schat

tingsprocedure is dan mislukt. De likelihood zou opnieuw gemaximaliseerd kunnen wor

den. maar nu onder de voorwaarde'; = O. 

Met betrekking tot de asymptotische variantiematrix van ~ = vec(jl. ~.b. cr) beperken we 

ons weer tot het normole geval: e en e normaal verdeeld. ~ is de ML-schatter. Verwijder 

uit de matrix J (7.6) de rij en kolom geassocieerd met k en inverteer de aldus ontstane 

(4 X 4)-matrix. Het resultaat is de 
1 

AVAR[n2(~- 8) Ie - N(p..';) , e - N(O.O)] 

met als elementen 

p..p. : [.;Z +p. Z(.; + 0"2)]A IT 

p..'; : 2p.b 2.;0"2 A I[(k +b2)r] 

p..b : - p.b 0"2 A IT 

p..0"2: 0 

.; • .; : 2(k20"8 + A 2)/[(k + b 2)20"4]+ 4b z.;z0"2A I[(k + b 2}T] 

';.b: -2b.;0"2AIT 

.; ,0"2: -2k 0"4/(k + b 2) 

b.b : (k + b 2)0"2 A IT 

waarbij 

Merk op dat p. -+ 0 en 0"2 -+ 0 geen problemen leveren. 

(7.11) 

(7.12a) 

(7.12b) 

(7.12c) 

(7.12d) 

(7.12e) 

(7.12!) 

(7.12g) 

(7.12h) 

(7.120 

(7.12j) 

Merk ook op dat de asymptotische variantie van b. zie (7.12h). blijft zoals hij is indien e 
niet normaal verdeeld is. Dit is een consequentie van Stelling (6.3). 
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8. Het functiQnele model n = B (B)E 

In dit hoofdstuk zullen voor de parameters uit het functionele model T/ = B (f3)E schat

tingsvergelijkingen worden afgeleid en ook de asymptotische variantiematrix van de uit 

deze vergelijkingen verkregen schattingen. De procedure is dezelfde als die gevolgd werd in 

Hoofdstuk 4 voor het functionele model T/ = a (13) + B (f3)E • en weI: 

(1) Stel de likelihood op onder de aanname dat de waarnemingsfouten e normaal ver

deeId zijn. 

(2) Leid de likelihood-vergelijkingen af. Deze blijk.en inconsistent te zijn. 

(3) Modificeer de likelihood-vergelijkingen tot een consistent stelsel door ervoor te zorgen 

dat de vergelijkingen geevalueerd in de ware waarde (I gemiddeld genomen kloppen. 

(4) Bereken de asymptotische variantiematrix door de "J-1VJ-T -stelling" toe te pass en 

op de Aldus verk.regen schattingsvergelijkingen. 

Het zal blijken dat de bier gevonden schattingsvergelijk.iogen sterk lijken op de schat

tingsvergelijkingen uit het overeenkomstige structurele model T/ = B (f3)E. Bij een vrije 

parametrisatie van B worden beide stelsels niet identiek. Bij een vrije parametrisatie van a 

en B uit de relatie T/ = a + BE werden beide stelsels wei identiek' Paragraaf 4.7.3. Stel
ling 4.7. 

8.1. Het model 

Een nadere specificatie van het model blijft achterwege. Het model is - afgezien van het 

intercept a (13) - identiek aan het functionele model T/ = a (13) + B (f3 )E • Paragraaf 4.1. 

8.2. De schattin&Svergelijkin¥M 

Uitgaande van de veronderstelling dat de waarnemingsfouten normaal verdeeld zijn: 

ei - N [o.n(C!))]. onderling onafhankelijk.. i = 1.2.··· n • (S.1) 

geldt voor de log-likelihood: 

log L (E. f3 • C!) I z) = - in (p +q )10g(21T ) 

- in log I Q! - i l:(ZI- AllY n-1(z, - Al,), (S.2) 

Door differentiatie volgen de likelihood-vergelijkingen: 
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AT n-l(z, -AEi) = O. 

~ : nil. 1.:&(E, 0 n-I)(z, -At,) = O. 
n 

w: 

Vit (S.3a) kan de bijkomstige parameter E i • gegeven ~ en w. opgelost worden: 

Ei(~'W) = HATn-lz j • i = l.2.···n • 

en vervolgens geelimineerd uit (8.3b) en (S.3e): 

{3: 

W: 

. 1 
nil vec[G2• -:&zizT· n-IAH] = O. 

n 

(S.3a) 

(S.3b) 

(S.3e) 

(8.4) 

(S.5a) 

(8.5b) 

Het steIsel (8.5) blijkt in.con.sistent te zijn omdat de verwachting van de linkerleden 

geevalueerd in de ware waarde (~o.wo) ongelijk nul is. ook indien n -+ co. geheel in 

analogie met het stelsel (4.8) in Paragraaf 4.2. Consistentie wordt verkregen door (S.5) te 

wijzigen tot: 

of weI 

~ : 

W: 

~: nET vec[H 2A2(S + zz'l")n-IAH] = O. 

w: in i:f vec[G2(S + ZzT)G2 - GJ = o. 

(S.6a) 

(8.6b) 

(S.7a) 

(S.7b) 

met S := 1. :&(z, - Z)(Zj - zY. Met het steIsel (8.7) is dan een consistent stel schat
n 

tingsvergelijkingen verk.regen. ook indien e ruet normaal verdeeld is. 

Het is interessant de schattingsvergelijkingen (6.16) voor de parameters ~ en w uit het 

overeenkomstige structurele model naast (8.7) te plaatsen. 

~: nilT vec[H2Aa(S + zzT)n-IAH - H2AaS n-IAM-I] = o. 

w: in i:f vec[G2(S + ZZT)G2 - G 2 

+ GaS n-IAM-IAT n-1 + n-lAM-IAT n-ISG2] = o. 

(S.Sa) 

(S.8b) 

Het enige verschil is dat de termen met de matrix M := AT n-1s n-1A in (8.7) ontbreken. 
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Al eerder is opgemerkt dat de structurele vergelijkingen (8.S) ook in de functionele situatie 

toegepast kunnen worden. Oat levert twee verschillende schatters: (~. 6)-functioneel en 

(~. 6)-structureel. In Hoofd8tuk 9 zullen die met elkaar vergeleken worden. 

S.3. De asymptotische variantiematrix 

De asymptotische variantiematrix van de worteIs ~ en 6) van (S.7) worden op de inmiddels 
bekende wijze verkregen door toepassing van de I-lVI-T -stelling. 

Uitwerking levert, in analogie met Paragraaf 4.6. voor de blokken van 1: 

J ~~ = BT[('P' + p.p.T) ® B 2lB • 

1~(M = -B(IIATO-l® B 2A2)n. 
1 (M~ = O. 

waarbij 

Consistente schatters voor p. en 'P' zijn. zie ook (4.27) en (4.28): 

V oor de blokken van V vinden we: 

V Ji~ = »T [('P' + p.p.T) ® B 2lB + iJT (II ® B 2)iJ 

+ BT(p. ® BaA2)Me3(0-IAH ® ArB2)iJ 

+ iJT (II AT 0-1 ® B 2A2)M!3 (p.T ® ArB 2)iJ 

+ BT(B AT 0-1 ® B 2A 2)MeiO-IAH ® A[B2)iJ • 

T 'T • 
V ~w = V w~ = -B (p. ® BaA2)Me3(G 2 ® G2)0 

T( T -1) • -B B A 0 ® B2A2 MeiG 2 ® G2)0. 

V (M(U = 2or(G 2 ® G 2)n+ or(G l ® G 2)MeiG 2 ® Ga)n. 

waarbij de matrices Me3 en Me4 gedefinieerd zijn aIs in (4.24). 

(S.9a) 

(S.9b) 

(S.9c) 

(8.9d) 

(8.10a) 

(8.10b) 

(S.l1a) 

(S.l1b) 

(8.12a) 

(S.12b) 

(S.12e) 
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Wanneer e normaal verdeeld is. verdwijnen de termen met Me3 en Me" uit (8.12) en 

vereenvoudigt V tot 

VWIo) = 2Jww 

8.4. BijZQndere parametrisatie: B vrij en Q QP factor na bekend 

(S.13a) 

(S.13b) 

(S.13c) 

Wanneer B vrij geparametriseerd is. dus {J = vecB. en Q op de factor er 2 na bekend is. 

dus Q = erzW. W bekend. CI.I = 0'2. dan vereenvoudigt het stelsel (8.7) tot 

B: Az(S + zzT)W-1A = 0 

er 2 : quz - ..!. :E(Bxj - Yi)T (AzW A[)-l(Bxj - Yi) = 0 
n 

(S.14a) 

(S.14b) 

GIeser & Watson 1973 vinden Ben 02 in dit geval als oplossing van een eigenwaardeprob

Ieem. 

Geldt bovendien dat e - N(O.uZW). dan is verdere analytische uitwerking van J-lVJ-T 

mogelijk. 

(8.15a) 

_I ('1!+p.p.T +H) ® H zl 0 
V - 0 lqlu" (8.15b) 

1 

AVAR[n2 vec(B - B .02- 0'2)] = J-lVJ-T 

= 1 ('1!+p.p.T)-l[I+H('1!+p.p.T)-l]® Hi l I 0 

o 2u 41q (8.16) 

GIeser 1981 vindt voor (8.16) dezelfde uitdrukking. B en U2 zijn bij hem de oplossingen 

van een eigenwaardeprobleem. 
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9. Het bivariate functionele modeln = be 

9.1. Het model 

In dit hoofdstuk wordt het bivariate functionele model 7) = b, behandeld. De relatie 

specificeert in het platte vlak een rechte lijn door de oorsprong. zie Figuur 9.1. 

" 

De foutvariantiematrix (} wordt gesehreven a1s 

I 0-2 0 I 
(} = 0 k0-2 • 

lE(e)=O 
VAR(e)=Q 

Als parameters treden in dit model '1.'2 .... ,en. op a1s bijkomstige parameters en b .(1'2.1e 

als hoofdparameters. 

De schattingsvergelijkingen volgen uit de algemene formules. afgeleid 

hoofdstuk. Gebruik (8.4) voor 'i. (8.14) voor I> en 0-2 en (8.7b) voor k 

met 

'i: ei - (hi + bYj)/(k +1>2) = O. i = 1.2.···,n . 

1>: b2S", - I> (Sy, - kSxx ) - kS", = 0, 

0-2
: 0-

2 
- (1)2s,1CX - US", + S17)/(k + b2) = O. 

k: 0-
2 

- (6 2Sxx - US", + S17 )/(k + 62) = 0 • 

in het vorige 

(9.1a) 

(9.1b) 

(9.1c) 

(9.1d) 
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De schattingsvergelijkingen (9.1) zijn de gemodificeerde likelihood-vergelijkingen. De likel

ihoodvergelijkingen zelf zijn. zoals in Paragraaf 8.2 is aangetoond. inconsistent. Solari 1969 

toont nog een ander gebrek van de likelihoodvergelijkingen aan: hun oplossing correspon

deert niet met het maximum van de likelihood. maar met een zadelpunt. Meer hierover in 

Copas 1972. 

9.3 k onbekend: afhankelijk stelsel schattinl:sver&elijkin&en 

De schattingsvergelijking (9.1d) voor k blijkt identiek te zijn aan die voor 0"2 (9.1c). De 

parameters 0"2 en k kunnen dus - de functionele methode volgend - niet gelijktijdig 

geschat worden. Opmerkelijk is dat bij het overeenkomstige structurele model '7) = b ~. zie 

Paragraaf 7.2. de onbekendheid van de variantieverhouding k niet leidt tot een afhankelijk 

stelsel schattingsvergelijkingen en er dus een consistente schatter k bestaat. Daar werd 

echter ook aangetoond (zie Paragraaf 7.3) dat de structurele schatter k voor niet al te 

omvangrijke steekproeven (n niet zeer groot) een dusdanig grote variantie bezit. dat hij 

voor praktische toepassing onbruikbaar is. 

9.4 k bekend. de asymptotische yariantiematrix 

In het navolgende zal k bekend verondersteld worden. 

Als schattingsvergelijkingen voor b en 0"2 resteren (9.1b) en (9.1c). 

tionele schatters ben UZ. 

b = ST! - kS"" + .J(ST! - kS",,)2 + 4kS~ 
2Sxy 

Deze leveren de func-

(9.211) 

(9.2b) 

De tweede graadsvergelijking (9.1b) heeft een positieve discriminant en dus altijd 2 ree1e 

wortels. In (9.2a) is de "positieve" wortel genomen; b heeft dus hetzelfde teken als Sxy. De 

"negatieve" wortel leidt namelijk altijd tot een negatieve ;j,. de "positieve" wortel levert 

soms een negatieve ;j,. De schattingsprocedure is dan mislukt. De likelihood zou opnieuw 
'" gemaximaliseerd kunnen worden maar nu onder de voorwaarde '" = O. EIke waarde van b 

leidt tot een posiitieve UZ. zie (9.2b). 

Bhargava 1979 geeft voor e - N de exacte verdeling van UZ. 

Al eerder is opgemerkt dat de structurele schatter voor b, zie (7.10). zonder bezwaar op dit 
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functionele model kan worden toegepast. In de volgende paragraaf is dat inderdaad gedaan 

en worden b-functioneel en b-structureel met elkaar vergeleken. 

De uitdrukking voor de asymptotischs variantiematrix van b en i:J2 voIgt uit de algemene 

formules van Paragraaf 8.3 

Het geval"e normaal verdeeld" is hier uitgewerkt. zie (8.16). 

o 

I [All 
! b-b 

AV AR 1£2 i:J2- (1'2 = (9.3) 

o 

Met verwijzing naar (8.11) worden de in (9.3) optredende I' en tit geschat door 
A 

"- lex + bi (9.4a) 1':= 
Ie + b2 . 
2 ,. ,. 

lei:J2 " Ie s'Ja + 21cbs", + b2s" (9.4b) tIt:= 
(Ie + b2)2 Ie + b2 

9.5. Functioneel versus structureel. Monte Carlo-simulaties 

In deze paragraaf wordt voor kleine waarnemingsaantallen 1£ het steekproefgedrag onder

zocht van b-structureel (b.) en b-functioneel (b,) voor het eenvoudige bivariate model 

_ _ 1[01 2[ 10 11 2 ,., - bE. 6 N ° .(1' Ole' parameters 1'. tit. b.(1' .Ie • 

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van Monte-Carlo-simulaties. Vaste waarden wer

den gekozen voor het aantal waarnemingen 1£ en de parameters 1'. tit ,b ,(1'2 .Ie • Op de E's is 

geconditioneerd; dat wi! zeggen ook zij werden vast gekozen en weI zodanig dat zij twee 

groepen vormden van onderling geUjke ,'s: 

groepI: E.=El' t=1.2,···nl 

groepn: EI=Ell' t=nl+Lnr+2 ... ·n/+nll. n1+nl1=n 

De ex-en werden getrokken uit N(0.(1'2) en de 6;,'S uit N(0.lc(1'2). 

Bij elke simulatie werden 1£ waarnemingen (Xi ,Yi) = (E; + ex; ,b E i + ey;) gegenereerd en 

vervolgens daaruit b (b. en/of b, ) berekend. Door een zeer groot aanta! simulaties (ty-
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... 
pisch aantal: 200(0) uit te voeren werd op experimentele wijze de verdeling van h bepaald. 

Twee situaties zijn onderzocht: -k onbek.end-. waarbij de parameter 1 naast P. • '" • h .0"2 

onderdeel uitmaakt van het schattingsprobleem. en "k bekend". Uit de voorafgaande ana

lyses kan voor deze gevallen het volgende overzichtsschema worden samengesteld. 

structureel 

functioneel 

10nbekend 

1 onbekend 

praktisch niet identificeerbaar 

wegens avar (k,,»> 12. 

b" = ,Ix 
niet identificeerbaar 

1 bekend 
... 
hs wortel van 

4de graads vergelijking 

A 

hi wortel van 2-de graads 

vergelijking. 
avar (bl ) ~ avar(bs ) 

De functione1e aanpak leidt in dit geval tot een afhankelijk stelsel schattingsvergelijkingen. 

zie Paragraaf 9.3. en is dus niet toepasbaar. 

De structurele aanpak daarentegen levert consistente schatters. zie Paragraaf 7.3. 

De uitgevoerde simulaties tonen aan: 

(1) Voor kleine waarden van n mislukt ongeveer de helft van de schattingen doordat eerl 

negatieve ks berekend wordt. Negatieve :j,. 's zijn ook - maar veel minder frequent -

oorzaak van mislukking. 

(2) Voor grote waarden van n, gedragen de structurele schatters zich in overeenstemming 

met de asymptotische theorie van Paragraaf 7.3. De convergentie 
1 ... 

n,'2(hs - h) .... N[O. (k + h 2)u2/p.2] 

vindt inderdaad plaats. 

k bekend 

In dit geval is zowel de structurele als de functionele schatter toepasbaar. De schatters ver

schillen echter van elkaar. zie Paragraaf 7.4 en Paragraaf 9.4. Duidelijk komt dit verschil 
... ... 

tot uitdrukking in de asymptotische varianties van h. en hi . gegeven door achtereenvol-
gens (7.12h) en element (1.1) van (9.3). Voor de verhouding geldt: 
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1 A 

avar[n~Cb, - b)] .. = 
avar[n2 Cb, - b)] 

De asymptotische variantie van 1" is dus altijd groter dan die van 1,,,. behalve voor p. = O. 

dan zijn ze gelijk. 
Voor Itgewonelt • niet-extreme parameterwaarden is het verschil miniem. 

Voorbeeld: p. = 1. t/I = 1. b = 1. O'
Z = ! . k = 1 

::;:.. verhouding = 1 + 2!S = 1.0035 . 

De verhouding kan willekeurig groot gemaakt worden door O' Z groot te kiezen. 

Bij elk simulatie-experiment zijn 1,11 en 1" berekend en tevens schattingen s~ en Sb} van 

hun varianties. Deze schattingen zijn berekend met behulp van de uitdrukkingen voor de 
... " 

asymptotische varianties van b, en b,. zoals aangegeven in respectievelijk Paragraaf 7.4 en 

Paragraaf 9.4. Ook is telkens een structureel en een functioneel betrouwbaarheidsinterval 

voor b geconstrueerd door normaliteit van 1,(1,,, of 1, f ) te veronderstellen. 

Betrouwbaarheidsinterval. 50% nominaa1: 

1, - "7sSb ~ b ~ b + "7sSb met "75 = 0.675 . 

Betrouwbaarheidsinterval. 90% nominaa1: 

1, - "95Sb ~ b ~ 1, + "9sSb met "95 = 1.645 . 

De constanten "75 en "95 zijn percentage punten van de normale verdeling. 

Uit de uitgevoerde simulaties zijn de volgend conclusies getrokken: 

(1) Voor Itgewone". niet-extreme parameterwaarden 

(bi~voorbeeld: n = 10. P. = 1. t/I = 1. b = 1. 0'2 = 1/4, k = 1) gedragen bs 

en b, zich vrijwel identiek. 

• De medianen zijn ongeveer geUjk: 

medCb,,) =::: medCb,) . 

• De varianties zijn ongeveer gelijk: 

var(b,) =::: var(b f ) . 

• De actuele betrouwbaarheden van de betrouwbaarheidsintervallen zijn ongeveer 
gelijk: 
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kans(b.l' - U7sSb.I' ~ b ~ b. + U7SSb.I') :::= 

kans(l,l - u7sS61 ~ b ~ l,l + u7sS61 ) • en 

kans(l,. - U9sSb.I' ~ b ~ l,. + U95Sb.I') :::= 

kans(l,l - u95s61 ~ b ~ l,l + U95sb/ ) • 

(2) AIleen het eerste en tweede moment der fs • p. en .". is van invloed op het gedrag 

van l,. en l,l . Dit bleek door de aantallen nl en nIl van de fs in de groepen I en II te 

varieren. De conc:lusie is wat l" betreft in overeenstemming met Stelling 6.3. 

(3) De verdeling der schatters wordt "normaler" bij toenemend aantal waarnemingen n 

• De onzuiverheden verdwijnen: 

med(l,) .... b . 

• De varianties convergeren naar hun asymptotische waarden: 

var(b) .... avarCl,). 

• De actuele betrouwbaarheden van de betrouwbaarheidsintervaIlen convergeren 

naar hun nominale waarden: 

kans(l, - "75S6 ~b ~ l, + "75Sb) .... 0.50 

kans(l, - "9SSb ~ b ~ b + "95S6) .... 0.90. 

• De Kolmogorov-Smirnov-toets constateert voor grote n geen significant verschil 

tussen de verdeling van (l, - b )Isb en N(O.!). bij kleine n daarentegen weI. 

(4) Voor kleine n en extreme parameterwaarden (bijvoorbeeld ." heel klein. of (1'2 heel 

groot) mislukken sommige schattingen door een negatieve $. Bij $. komt dat iets 

vaker voor dan bij $1' Om die reden zou de functionele methode iets robuuster 

genoemd kunnen worden dan de structurele. 

(5) Door de parameters extreme waarden te geven kan een verhouding var(b, )/var(bs ) 

verkregen worden die aanmerkelijk groter is dan 1. 

Voorbeeld: 

p. = 1. ." = 1/2. b = O. (1'2 = 1. Ie = 1 

• var(l,l )/varCl,s ) :::= avarCb, )/avar(l,ll ) = 35/27 = 1.3 

Bij kleine n mislukken dan weliswaar veel schattingen - functionele zowel als struc

turele - door negatieve:j,. maar bij grote n (n > 200) verdwijnt dat euveI. 

De structure1e methode verdient dan de voorkeur hoven de functionele. 
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Appendix A 

Enkele minder bekende operatoren uit de tnatrixcalculus 

In dit memorandum. wordt uitgebreid gebruik gemaakt van de matrixca1culus. Het Ujkt 

daarom zinnig enkele - mogeUjk minder bekende - operatoren uit deze calculus op een rij te 

zetten. tesamen met hun eigenschappen. Bewijzen blijven achterwege. Meer informatie 

wordt gegeven door: 

Graham 1981 

Graybil11983 

Dwyer 1967 

McDonald & Swaminathan 1973 

McDonald 1976 

In het onderstaande worden met betrek.king tot de symbolen de volgende conventies 

gevolgd: 

x.y 
A.B.C 

V.W 

I 

#(x) 

een scalar. 

vectoren. Alle vectoren zijn kolomvectoren. 

matrices van willekeurige afmetingen. 

Bij de sam A + B en het product AB 

wordt verondersteld dat A en B bij elkaar 
passen. 

vierkante matrices. 

eenheidsmatrix. 

aantal elementen in de vector x . 

A.1 De vec-operator 

De vec-operator hergroepeert de elementen van een matrix tot een lange vector. De 2-de 

kolom wordt onder de l-ste geplaatst. de 3-de onder de 2-de. enzovoort. De vec kan meer

dere argum.enten hebben; zijn werking is dan de voor de hand liggende. 



Eigenscbappen: 

vec Ol = Ol 

vecx = x 

vecxT = x 

vec(A .B) = vec(vecA. vecB) 

vec(x.y) = (x T .yT)T 

vec(A + B) = vec A + vec B 

A.2 De §POOMperator 
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De spoor-operator wordt toegepast op een vierkante matrix en levert de som van de 

elementen op de boofddiagonaal. 

Eigenschappen: 

spoor(AB) = spoor(BA). mits AB vierkant 

spoor V = spoor VT 

spoor(xyT) = SpoorCyT x) = yT X 

spoor(AB) = (vec AT )T (vec B) • mits AB vierkant 

spoorev + W) = spoor V + spoor W 

A.3 Ret kronecker-product 

Ret kronecker-product van de em x n )-matrix A en de (p X q )-matrix B levert een 

matrix met afmetingen mp X nq. Alle producten die gevormd kunnen worden met een ele

ment van A en een element van B treden in de kronecker-product-matrix op. 

Definitie: 

auB al,nB 

A ® B = alJB = 
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Eigenschappen: 

(A ® B) + (A ® e) = A ® (B + e) 

(A ® B )(e ® D) = Ae ® BD 

(A ® B)T = AT ® BT 

(V ® W)-l = V-l ® w-1 

vee(ABC) = (CT ® A) vee B 

spoor(V ® W) = (spoor V)(spoor W) 

l®A =A® l=A 

x ® yT = yT ® x = xyT 

x ® Y = veeCyx T ) 

AA Permutatiematrices 

Een permutatiematrix U is een vierkante matrix. op een bijzondere manier gevuld met O-en 

en l-en: elke rij en kolom van U bevat preeies em 1 en bestaat voor de rest uit O-en. U is 

niet uniek. Wordt een matrix A v66rvermenigvuldigd met U. dan worden de rijen van A 

op een bepaalde manier (afhanke1ijk van de betretfende U) verwisseld. Bij na

vermenigvuldiging met U worden de kolommen van A verwisseld. Stel A heeft mn. rijen. 

onder elkaar geplaatst in m groepen van elk n rijen. De (mn. x mn. )-permutatiematrix 

Urn •n herrangschikt bij v66r-vermenigvuldiging de rijen van A tot n groepen van elk. m 

stuks. De eerste nieuwe groep bevat de m eerste rijen uit elk. van de m oude groepen. De 

tweede nieuwe groep bevat de m rijen die in de m oude groepen op de tweede plaats ston

den. enzovoort. 

Definitie: 

A ism X n 

Eigenschappen: 

a.T - a.-1 - a. m.n - m.A - n,na 

A ® B = Up.m(B ® A )Un.". A is m X n • B is P X q 

Um,p(A ® B) = (B ® A)Un,,,. A ism X n .B isp X q 

(1 +Um,m)(A ® A)= (A ® A)(1 +Un,n)' A ism Xn 

(1 + Um,m)(I + Um,m) = 2(1 + Um,m) 

Um •m vee V = vee V. V is m X m en symmetrisch, 
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A.S DUferenti&en 

Veronderstel dat de elem.enten van een (m X n }-matrix A functies zijn van de elementen 

van een (p X q )-matrix X. Bij het differentieren van A naar X ontstaan mnpq 

differentiaalquotienten /JaiJ /IJX/d (i = 1.2 •.. .m • j = 1.2 •.. .n • k = 1.2 •... p.l = 1.2 •... q). 

Deze kunnen op verschillende manieren gegroepeerd worden. bijvoorbeeld in een matrix 

met afmetingen mn X pq of in een met afmetingen mp X nq. De eerste keuze sluit aan bij 

de definitie van (vee A )( vee X yr • de tweede bij die van (A @ X) of (X @ A). De keuze 

bepaalt in sterke mate het gemak waarmee bepaalde matrix-uitdrukkingen gedifferentieerd 

kunnen worden en het ·uiterlljk" van verk.regen formules. Voor het differentieren van 

likelihood-functies en de schattingsvergelijkingen zoals die optreden in dit memorandum, 

blijkt de aansluiting bij de vee-notatie het minst onhandig uit te pallen. 

We definieren dan 

dall/dxll daU/dxZl dall/dxpq 

A dA d veeA daZl/dx ll da21/dx21 da21/dxpq 
= -= = dX d veeX 

damn /dx ll damn / dX 21 damnldxpq 

Eigenschappen: 

d~(A +B)= A +.8 

d T _ • 
dXCA ) - Un.mA • AismXn 

d~ (AB) = (BT @ Im)A + (In @ A).8 • A heeft m rijen B heeft n kolommen. 

d~ (ABC) = (CT @ A).8. A en C onafhankelijk van X 

d 
dX(X) = Ipq • Xispxq 

.-!L(V-1) = - (V-T ® V- 1)y 
dX 

.-!L log I V I = (vee V-T \T Y = yT U. vec(V-1) V is m X m. dX r m.m • 

Het differentieren naar een veetor leidt tot analoge regels door de veetor als een matrix met 
1 kolom op te vatten. 
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Differentiatie naar een scalar tenslotte is weer een bijzonder geval van het differentiC!ren 

naar een vector. 
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Appendix B. 

Enkele hulpstellin&en 

B.1 Vierde moment multivariate normale yerdelinK 

STELLING B1 

Laat e een p X 1-stochastische vector zijn met een multivariate normale verdeling. 

verwachting nul en variantiematrix 0 

e - N(O. 0). 

Dan geldt 

waarbij I de p2 X p2 identiteitsmatrix is en U de p2 X p2 permutatiematrix Up,p. 

Bewijs: 
Het bewijs van deze stelling wordt gegeven in Graybil11983. paragraaf 10.9. D 

B.2 Het binomiaal-inversie=theorema 

STELLINGBl 

Gegeven zijn de p X P -matrix V • de q X q -matrix Wende q X P -matrix B. Indien de 

inversen bestaan. dan gelden de volgende gelijk.heden: 

(V + BTWB)-l = V-l- V- 1BT(W- 1 + BV-IBT)-IBV-1 • 

(W + BVBT)-l = W-1 - W-1B(V-l + BTW-IB)-lBTW-l • 

B(V + BTWB)-l = W-1(W-1 + BV-1BT)-lBV-1 • 

(V + BTWB)-lBT = V-lBT(W-l + BV-1BT)-lW-1. 

Als V = I en W = I. dan geldt in het bijzonder 

(I + BT B)-l = 1- BT(I + BBT)-lB • 

(I + BBT)-l = I - B(I + BT B)-IBT • 

B(I + BTB)-l = (I + BBT)-IB • 
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Bewijs: 

Het bewijs wordt overge1aten aan de lezer. De gelijkheden kunnen gemakke1ijk geverifieerd 

worden. 

B.3 Een projectiestellinK 

STELLINGB3 

Gegeven zijn de matrices B en O. B is willekeurig met afmetingen q X p. 0 is sym

metrisch en positief de1iniet en heeft de afmetingen (p + q) X (p + q). Met B en 0 zijn de 

volgende matrices gedefinieerd: 

A,:= [! I. B,:= eArn-'A,r'. G,:= A,B ,A[ . 

A2 := (B .-1). H 2 := (A20AD-l. G2 := AfH2A2 • 

De stelling luidt nu 

G10-1 + OG2 = 1 . 

Bewijs: 

In het bewijs za1 op twee verschillende manieren de scheve projectie bepaald worden van 

een punt in Rp+q op het met B gedefinieerde vlak y = Bx. 0 treedt op als projectiema

trix. Door de twee gevonden uitdrukkingen voor het geprojecteerde punt aan elkaar geUjk 

te stellen voigt de stelling. 

Zij Z 0:= vec(x o.y 0) • met x 0 : p X 1 en Yo: q X 1. het te projecteren punt. en 

zp := vec(x, .y,) de O-projectie daarvan op het vlak y = Bx. De projectie voIgt als 

oplossing van een minimalisatieprobleem. 

I
xo-xl T Ixo-xl minimaliseer 0-1 
Yo-y Yo-y door variatie van I; 1 

onder de nevenvoorwaarde y = Bx. 

Methode 1 

Elimineer y en minimaliseer over x alleen. Herformuleer het minimalisatieprobleem 

navenant. 

minimaliseer 

of weI 
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minimaliseer (z 0 - AIX)T 0-1 (z 0 - A 1x) door variatie van x. 

Oplossing levert 

of weI 

x, = (A[0-lA1)-lA[0-lZO = HIA[O-lZO 

- AH ATn-l - G n-l Z, - 1 1 1 u Zo - l~" Zo 

Methode 2 

Laat de nevenvoorwaarde staan en minimaliseer over z. 

minimaliseer (z 0 - Z Y 0-1(z 0 - z) door variatie van z 

onder de nevenvoorwaarde A2z = O. 

(B3.t) 

Maak gebruik. van de multiplicatoren van Lagrange voor het verkrijgen van de projectie 

(B3.2) 

De uitdrukkingen (B3.i) en (B3.2) voor z, moeten voor elke Zo aan elkaar gelijk zijn. 

Derhalve 

of weI 

hetgeen te bewijzen was. o 
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