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3. Modeller i Derive 
 
3.1 Indledende knæbøjninger 
 
For at regne på modeller i Derive skal vi bruge FIT-funktionen som tilpasser et 
datasæt til et vilkårligt udtryk med lineære parametre ved hjælp af mindste kva-
draters metode. Det er derfor vigtigt at forstå, hvad det vil sige at en model-
funktion kun indeholder lineære parametre. Det betyder at parametrene enten 
optræder som konstante faktorer eller som et konstant led, dvs. modelfunktionen 
er på formen: 

y = a + b*f (x) + c*g(x) + d*h(x) + …. 
 

hvor funktionerne f (x), g(x), h(x) osv. i øvrigt kan vælges fuldstændigt frit. Det gi-
ver en betydelig frihed i sit valg af model, så set fra dette synspunkt er Derive 
langt mere fleksibel i sin opbygning end de fast indbyggede regressionsmodeller i 
TI-83 og TI-89 (om end den sidste begynder at nærme sig en generel modelfunkti-
on med sin multilineære regressionsmodel).  
 
Sammenligner vi med TI-83 eller TI-89 ser vi altså at Derive uden videre dækker 
de følgende regressionsmodeller (der jo alle bygger på lineære parametre): 
 

LinReg:   y = a*x + b 
QuadReg:   y = a*x^2 + b*x + c 
CubicReg:  y = a*x^3 + b*x^2 + c*x + d 
QuartReg:  y = a*x^4 + b*x^3 + c*x^2 + d*x + e 
LnReg:   y = a*ln(x) + b 

 
Men på grund af sin fleksible opbygning håndterer Derive disse modeller langt 
mere fleksibelt. Fx kan Derive også klare proportionaliteter, dvs. y = k*x såvel som 
konstante funktioner, dvs. y = k, ligesom Derive kan klare andengradspolynomier, 
der er bundet til at gå gennem (0,0), dvs. y = a*x^2 + b*x osv. Pointen er i alle til-
fældene, at parametrene i Derive kan vælges helt frit.  
 
Derimod kan Derive ikke uden videre klare eksponentiel- og potens-regres-
sionerne, da disse jo bygger på ikke-lineære parametre. Man må så først trans-
formere dem om til lineære parametre ved at uddrage logaritmen: 
 

Eksponentiel vækst:  y = b*a^x  ⇒  ln(y) = ln(b) + x*ln(a) 
Potens vækst:  y = b*x^a  ⇒  ln(y) = ln(b) + a*ln(x)  

 
Det kan virke lidt bøvlet, men det er jo strengt taget den samme metode, som TI-
83 og TI-89 benytter, blot I det skjulte. På samme måde kan den selvfølgelig skju-
les i et program på Derive, hvis man ønsker at have ExpReg og PowerReg til rå-
dighed direkte som på lommeregneren.  
 
Endelig er der de egentlige ikke-lineære modeller som logistisk vækst og harmoni-
ske svingninger. De kan ikke transformeres over i modeller med lineære paramet-
re, så de må håndteres på en helt anden måde, og falder derfor uden for Derives 
FIT-funktion. 
 
Det er vist på tide at se nogle konkrete eksempler! 
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3.2 Lineær regression 
Eksempel 1: Dykkersyge 
lad os fx se på den følgende tabel over sammenhørende værdier af dybde og tryk 
og undersøge om den med rimelighed kan beskrives ved en lineær sammenhæng: 
 

Dybde (m) 10 13 35 40 100 
Tryk (m) 1.96 2.25 4.36 4.84 10.60 

 
Først skal vi altså have indskrevet tabellen, og det kan som tidligere vist i afsnit-
tet om dataplots gøres på forskellige måder, fx ved hjælp af indtastning som en 
matrix eller ved at indtaste dybden og trykket som to lister (rækkevektorer) der 
derefter slås sammen til et datasæt, som efterfølgende transponeres, da tabeller 
skal stå lodret i Derive: 
 

 
 

En punktgraf kunne godt tyde på en rimelig lineær sammenhæng. Vi fitter derfor 
datasættet med en lineær sammenhæng ved hjælp af kommandoen: 
 

FIT([x,a*x+b], data) 
 

Først indskriver vi altså modelfunktionen på formen  
 

[uafhængig variabel, funktionsudtryk] 
 
og dernæst den datatabel vi gerne vil have fittet. Derive returnerer efterfølgende 
forskriften for den lineære funktion f (x), der fitter datasættet bedst efter den 

mindste kvadraters metode, dvs. som gør kvadratsummen  ( )2
1

( )
n

i i
i

y f x
=

−∑   for de 

lodrette afstande mellem de observerede y-værdier og de teoretiske y-værdier 
mindst mulig. 
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Et grafisk check ser da også rimeligt overbevisende ud! 
 
Vi kan også kontrollere modellens kvalitet numerisk. Hertil bruger vi GOOD-
NESS_OF_FIT funktionen, der udregner middelfejlen for en vilkårlig modelfunkti-
on ved hjælp af kommandoen 
 

GOODNESS_OF_FIT(modelfunktion, uafhængig variabel, datatabel) 
 

Det ser således ud i vores tilfælde: 
 

 
 

Også det ser ret så overbevisende ud med en middelfejl på under en tusindedel. 
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Hvis vi er villige til at arbejde lidt mere med modellen kan vi også få residualerne 
at se. Det kræver at vi kan beregne en liste over de forventede y-værdier. Desvær-
re kan man ikke bare udregne en funktion med en liste (dvs. en vektor) som ar-
gument. I stedet må man i stil med fx Maple benytte en map-kommando, i dette 
tilfælde MAP_LIST kommandoen  
 

MAP_LIST(funktionsudtryk, uafhængig variabel, liste) 
 
til at få udregnet de forventede y-værdier: 
 

 
 

Efterfølgende har vi så trukket de forventede y-værdier, dvs. teotryk, fra de ob-
serverede y-værdier, dvs. tryk, for at finde residualerne, der netop er forbløffende 
små. 
 
Til sidst har vi udregnet RMS(resid), dvs. den såkaldte Root-Mean-Square for 
residualerne, dvs. kvadratroden af middelkvadratet for residualerne, og minsand-
ten om den ikke netop stemmer overens med GOODNESS_OF_FIT. Så nu ved vi 
også, hvorfra goodness_of_fit kommer!  
 
Bemærkning: Hvis man er vant til at arbejde med forklaringsgraden må man ar-
bejde lidt mere, da den ikke er indbygget som standardfunktion i Derive. Det er 
en lille smule teknisk, hvorfor man står sig ved at indbygge den i et program, men 
herom senere. 
 
Endelig er det nu rimeligt trivielt at udarbejde et residualplot. Det kræver blot at 
vi opbygger en tabel over residualerne som funktion af dybden. Der er selvfølgelig 
ikke så mange data, men i princippet kan vi nu se efter om der skulle være tegn 
på systematiske restvariationer (der kunne bruges som udgangspunkt for en for-
bedring af modellen). I det foreliggende tilfælde, synes det dog ikke at være tilfæl-
det. NB! Autoscale synes ikke at virke helt efter hensigten når y-værdierne er 
meget små, så man må zoome ud et par gange for at finde et rimeligt billede! 



Kapitel 3: Modeller i Derive 

 36

 
 
 
3.3 Resume for en standardmodellering med Derive:  
 
Dermed har vi dækket de vigtigste aspekter i en almindelig regressionsmodel, i 
dette tilfælde en lineær regression. Fremgangsmåden består altså i følgende: 
 
1) Indskrive datasættet som en navngiven tabel:  data:=[xdata,ydata]` 
 
2) Tegne den tilhørende punktgraf for at danne sig et indtryk af variationen. 
 
3) Vælge en fornuftig model, fx a*x+b, og finde FIT-funktionen:   

FIT([x, a*x+b], data) 
 
4) Tegne grafen for fit-funktionen og derved checke modellen grafisk. 
 
5) Udregne middelfejlen:  GOODNESS_OF_FIT(model, variabel, data) 
 
Dette skulle I almindelighed være tilstrækkeligt til at vurdere modellens egnethed. 
Men man kan også supplere med de følgende punkter: 
 
6) Udregne en liste over de forventede y-værdier:  

teoydata := MAP_LIST(model, variabel, ydata) 
 

7) Udregne en liste over residualerne:  resid:= ydata – teoydata 
 

8) Listen over residualerne kan ofte vurderes numerisk, men man kan også  
    supplere med et residualplot baseret på tabellen:  residdata := [xdata, resid]` 
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3.4 Eksponentiel regression 
Eksempel 2: Tankstationer i Danmark 
Lad os fx se på den følgende tabel over tankstationer i Danmark til udvalgte tids-
punkter: 

Årstal 1975 1980 1985 1990 1995 
Antal 5205 4397 3622 3031 2647 

 
Vi vil nu undersøge om antallet af tankstationer med rimelighed kan siges at af-
tage eksponentielt. Vi indskriver derfor som sædvanligt tabellen og kigger på den 
tilhørende punktgraf: 
 

 
 

Grafen kunne godt tyde på en aftagende eksponential-funktion, så det vil vi nu 
prøve at afklare ved at fitte datasættet passende. Her har vi så umiddelbart det 
problem, at vi ikke kan bruge modellen b*a^x direkte fordi parameteren a ikke er 
en lineær parameter! Vi må i stedet transformere modellen over i en lineær model 
ved at uddrage logaritmen: 
 

y = b*a^x   ⇒   ln(y) = ln(b*a^x) = ln(a)*x + ln(b) 
 
Vi forventer altså at ln(y) er en lineær funktion af x, hvorfor vi må transformere y-
værdierne: Det sker igen med Map_list-kommandoen: 
 

lnantal:=MAP_LIST(LN(y), y, antal) 
 
Derefter er vejen banet for at fitte det transformerede datasæt: 
 

lndata:=[årstal, lnanatl]` 
 

med en lineær model ved hjælp af kommandoen: 
 

FIT([x, c*x+d], lndata) 
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Fit-funktionen viser, at de transformerede data ln(y) kan tilnærmes med det line-
ære funktionsudtryk:  76.66702625 - 0.03448830899·x, dvs. grafen får ligningen 
 

ln(y) = 76.66702625 - 0.03448830899·x 
 

Men denne ligning kan vi jo uden videre plotte, og derved få et grafisk check på 
rimeligheden af at beskrive udviklingen med en eksponentiel model. Det ser som 
vist ret så rimeligt ud! 
 
Nu er det så lykkedes os at finde den transformerede model, men normalt vil jo 
gerne have fundet y som funktion af x, hvorfor vi skal isolere y. Det kan fx ske 
ved at løse ligningen med hensyn til y: 
 

SOLVE(LN(y) = 76.66702625 - 0.03448830899·x,y) 
 

Klikker vi på ligningsløsningsikonet, , fremkommer den følgende dialogboks, 
hvor vi skal vælge løsningsvariablen y, en blandet (numerisk) og reel løsning:  
 

 
 

Vi finder da: 
y = 1.977272127·1033 ·ê - 0.03448830898·x 

 
Her skal vi ikke hæfte os så meget ved startværdien, der er irrelevant (idet den jo 
repræsenterer antallet af benzinstationer ved Jesu fødsel). Det kunne vi komme 
ud over ved at regne i antal år efter 1975. Men selve vækstfaktoren er skrevet 
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som en naturlig eksponentialfunktion. Det er ikke altid det mest hensigtsmæssi-
ge. Vi kan komme uden om det på mange måder, fx ved hjælp af omskrivningen: 
 

(ê - 0.03448830898)^x 
 

der viser, at grundtallet a for den eksponentielle vækst er givet ved 
 

(ê - 0.03448830898) = 0.9660996343 
 

Men vi kan også bare lade den stå med den naturlige eksponentialfunktion! 
 

Under alle omstændigheder er vejen nu banet for en vurdering af middelfejlen ved 
hjælp af goodness_of_fit-kommandoen: 
 

GOODNESS_OF_FIT(1.977272127·1033 ·ê - 0.03448830898·x, x, data) 
 

 
 

Middelfejlen er altså 44, og det er vel ikke urimeligt med de store værdier vi har 
for tankstationernes antal: Det svarer trods alt kun til en relativ fejl på 1% -2 % . 
Vi godkender altså modellen som en rimelig arbejdsmodel, til brug for diverse 
prognoser! 
 
Ovenstående procedure for opstilling af en eksponentiel model kan godt virke lidt 
omstændelig, men den har den umiddelbare fordel, at den ikke lægger skjul på 
hvad der rent faktisk foregår. Man tvinges altså til at udnytte sin indsigt i ekspo-
nentielle vækstmodeller. Alligevel er det fristende at forsøge at automatisere pro-
cessen, så man ikke hver gang skal transformere frem og tilbage med den natur-
lige logaritme.  
 
Det kræver lidt programmering, og er en lille smule teknisk, så vi udskyder det til 
senere! 
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3.5 Potens regression 
Eksempel 3: Tryktab i en gasledning 
Lad os fx se på den følgende tabel over sammenhængen mellem gasstrømmen 
(målt i m3/time) og tryktabet (målt i millibar) i en gasledning: 
 

Gasstrøm 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 
tryktab  0.002 0.008 0.033 0.074 0.130 0.204 0.294 0.522 0.816 

 
Vi vil nu undersøge om tryktabet med rimelighed kan beskrives som en potens-
funktion af gas-strømmen. Vi indskriver derfor som sædvanligt tabellen og kigger 
på den tilhørende punktgraf: 
 

 
 

Grafen kunne godt tyde på en potensfunktion, så det vil vi nu prøve at afklare ved 
at fitte datasættet passende. Her har vi så umiddelbart det problem, at vi ikke 
kan bruge modellen b*x^a direkte fordi parameteren a ikke er en lineær parame-
ter! Vi må i stedet transformere modellen over i en lineær model ved at uddrage 
logaritmen: 

y = b*x^a   ⇒   ln(y) = ln(b*x^a) = a*ln(x) + ln(b) 
 
Vi forventer altså at ln(y) er en lineær funktion af ln(x), hvorfor vi igen må trans-
formere såvel y-værdierne: Det sker som før med Map_list-kommandoen: 
 

lntryktab:=MAP_LIST(LN(y), y, tryktab) 
 

Derefter er vejen banet for at fitte det transformerede datasæt: 
 

lndata:=[strøm, lntryktab]` 
 

med en lineær model ved hjælp af kommandoen: 
 

FIT([x, c*LN(x)+d], lndata) 
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Fit-funktionen viser, at de transformerede data LN(y) kan tilnærmes med det li-
neære funktionsudtryk:  2.006758348·LN(x) - 4.818997435, dvs. grafen får lig-
ningen: 

LN(y) = 2.006758348·LN(x) - 4.818997435 
 

Men denne ligning kan vi jo uden videre plotte, og derved få et grafisk check på 
rimeligheden af at beskrive udviklingen med en potens model. Det ser som vist ret 
så rimeligt ud! 
 
Nu er det så lykkedes os at finde den transformerede model, men normalt vil jo 
gerne have fundet y som funktion af x, hvorfor vi skal isolere y. Det kan fx ske 
ved at løse ligningen med hensyn til y: 
 

solve(LN(y) = 2.006758348·LN(x) - 4.818997435,y) 
 

Klikker vi på ligningsløsningsikonet, , fremkommer den følgende dialogboks, 
hvor vi skal vælge løsningsvariablen y, en blandet (numerisk) og reel løsning:  
 

 
Vi finder da: 

y = IF(x ≥ 0, 0.008074878672·x 2.006758347) 
 

Og det kan jo være rigtigt nok, men normalt bekymrer vi os jo ikke om at indskri-
ve betingelsen x ≥ 0 i funktionsudtrykket, hvorfor potensfunktionen er givet ved: 
 

y = 0.008074878672·x 2.006758347 
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Under alle omstændigheder er vejen nu banet for en vurdering af middelfejlen ved 
hjælp af goodness_of_fit-kommandoen: 
 

GOODNESS_OF_FIT(0.008074878672·x 2.006758347, x, data) 
 

 
 

Middelfejlen er altså 0.0016, og det er vel ikke urimeligt med de værdier vi har for 
tryktabene. Vi godkender altså modellen som en rimelig arbejdsmodel, til brug for 
diverse prognoser! 
 
Ovenstående procedure for opstilling af en potens model kan godt virke lidt om-
stændelig, men den har den umiddelbare fordel, at den ikke lægger skjul på hvad 
der rent faktisk foregår. Man tvinges altså til at udnytte sin indsigt i potens- 
vækstmodeller. Læg mærke til ligheden med den eksponentielle vækst-model:  
 
I begge tilfælde transformere vi y-værdierne ved hjælp af den naturlige logaritme 
og udnytter at: 
 

• LN(y) er en lineær funktion af x i det eksponentielle tilfælde 
• LN(y) er en lineær funktion af LN(x) i potenstilfældet. 

 
Det er altså kun en enkelt lille detalje, der adskiller fremgangsmåden i de to til-
fælde. 
 
Alligevel er det vel fristende at forsøge at automatisere processen, så man ikke 
hver gang skal transformere frem og tilbage med den naturlige logaritme. Det 
kræver lidt programmering, og er en lille smule teknisk, så også dette udskyder vi 
til senere! 
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3.6 Ikke-lineær regression 
Eksempel 4: Kølige bajere på en varm musikfestival 
Denne gang er vi på Roskilde festival og ser på temperaturen af en øl (målt i °C) 
som funktion af tiden (målt i minutter). Den var kælderkold, da den blev hentet, 
men der er varmt på en festival, så temperaturen stiger stille og roligt: 
 
tid  0 9 18 27 36 45 54 63 
temp 8.0 9.9 11.6 12.7 14.2 15.1 15.8 16.9 
 
Vi indskriver tabellen og tegner grafen for at danne os et overblik. Det ser ud som 
om væksten i temperaturen går langsomt i stå. Det er også hvad vi vil forvente, 
idet den jo bør nærme sig ’stuetemperaturen’ i musikteltet: 
 

 
 

Vi forsøger os derfor med en forskudt eksponentialfunktion (Newtons opvarm-
ningslov!): 

y = b*a^x + c 
 
Men den er ikke-lineær i parameteren a og denne gang er der ikke nogen simpel 
transformation, der kan redde os ud af miseren. Modellen er altså reelt ikke-
lineær på samme måde som den logistiske vækstmodel (der i øvrigt netop er den 
reciprokke af den forskudte vækstmodel). Vi må derfor benytte de generelle prin-
cipper for at danne os et skøn over a, b og c. Vi starter da med at definere model-
funktionen 

f(x) := b*a^x + c 
 

Herefter kan vi beregne listen over de teoretiske temperaturer ved hjælp af 
map_list-kommandoen: 

 
teotemp := MAP_LIST(f(x), x, tid) 
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Men så er vejen jo banet for at udregne kvadratsummen S for forskellen mellem 
de observerede og de beregnede y-værdier: 
 

S := (temp - teotemp)^2  . 
 

Bemærkning: Læg mærke til, at kvadratet på en vektor er det samme som kvadra-
tet på dens længde, dvs. det er netop kvadratsummen for alle vektorelementerne. 
Det er altså ikke en fejl, at der ikke er nævnt en sum eksplicit i den ovenstående 
kommando! 
 

 
 

Det er denne kvadratsum vi skal gøre så lille som mulig. Men desværre er den 
kun lineær i parametrene b og c (der derfor højst optræder med kvadratiske led i 
udtrykket for S). Vi kommer derfor ikke uden om selv at beregne minimumsvær-
dien ved at løse ligningssystemet 
 

S'(a) = S'(b) = S'(c) = 0  . 
 

Desværre er den første af ligningerne ikke-lineær, og selv om den i princippet er 
polynomial (på grund af de simple eksponenter hørende til de simple tider) skal vi 
ikke gøre os håb om at løse ligningssystemet symbolsk ved hjælp af Derive. Vi er 
nødt til at ty til numeriske metoder. Her er Derive ikke så fleksibel som fx TI-89, 
og vi må derfor selv stave os igennem beregningen. Den sker ved hjælp af New-
tons metode. Den kræver et rimeligt gæt på rødderne for at fungere – og der er om 
man så må sige netop humlen i problemet: Hvor finder man nogle rimelige start-
værdier fra? Ofte må man prøve sig lidt frem eller støtte sig til sin erfaring. I dette 
tilfælde gætter vi på en stuetemperatur omkring de 25 °C. Ser vi på temperaturen 
til tiden 0, viser det at startværdien for b så må være omkring de –17 °C. Tilbage 
er der den ikke-lineære parameter a. Her må man prøve sig lidt frem. Vi forsøger 
os med 0.99.  
 
Vi afgiver derfor kommandoen 
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NEWTONS( [DIF(S,a), DIF(S,b), DIF(S,c)], [a, b, c], [0.99, -17, 25], 10) 

   
Først kommer de tre udtryk, dvs. de tre afledede, som vi ønsker at finde rødderne 
for, så kommer de tre løsningsvariable, så kommer de tre gæt, og til sidst har vi 
angivet antallet af iterationer, her 10: 
  

 
 

Det ser ud som om metoden konvergerer, og allerede her kunne vi godt trække 
nogle fornuftige værdier ud for parametrene a, b og c.  
 
Men hvis vi har mod på det kan vi nu gentage kommandoen, men uden angivelse 
af antal iterationer! Den vil da fortsætte indtil den er konvergeret (med den valgte 
præcision, dvs. det antal decimaler vi nu arbejder med i algebravinduet). Det kan 
selvfølgelig godt tage lidt tid, men med lidt tålmodighed kan vi nu få et rigtigt 
præcist bud på rødderne, der efter godt 100 iterationer viser sig at være: 
 

[0.9840314781, -13.71092302, 21.74490426] 
 

Disse værdier kan så substitueres i udtrykket for modelfunktionen, og vi har fun-
det vores model: 

              
f(x) := (-13.71092302)·0.9840314781x  + 21.74490426 

 
Bemærkning: Hvis vi anvender simplify fås i stedet fremstillingen med en naturlig 
eksponentialfunktion: 
 

                                                                              
21.74490425 – 13.71092302·ê-0.01609739250·x 

 
Men den eksplicitte forskrift kan vi jo uden videre plotte, hvorfor vi nemt kan 
checke grafisk om det ser rimeligt ud: 
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Det ser jo rimeligt overbevisende ud. Men for en god ordens skyld bør vi også fin-
de middelfejlen ved hjælp af kommandoen: 
 

GOODNESS_OF_FIT(f(x), x, data) 
 

den viser sig at være 0.12 °C og det er vel ikke så ringe endda at vi kan følge tem-
peraturen med en usikkerhed på sådan ca. en tiendedel grad.  
 
Af modellen ses også, at telttemperaturen synes at være ca. 21.7°C, men det skal 
nok tages med en skefuld humle: Vi har trods alt ikke så præcise og langvarige 
data at gå ud fra! 
 
De ovenstående principper for ikke-lineær regression kan anvendes på alle ikke-
lineære modeller, men det er vigtigt at gøre sig klart, at det altid forudsætter at vi 
kan finde nogle rimelige startværdier for parametrene, da Newtons metode ellers 
kan løbe løbsk. Ikke-lineær regression er derfor ofte lidt af en kunst, i modsæt-
ning til de lineære modeller, der er rent håndværk. 
 
Det gør det også meget sværere at automatisere processen i det ikke-lineære til-
fælde, så det vil vi afstå fra! 
 
 


