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Oppgave 1

Bremselengde for bil med to ulike dekktyper skal undersøkes. En bremseprøve utføres ved at
man begynner å bremse n̊ar bilen kjører i 80km/t og bremselengde m̊ales. For dekktype 1
utføres n slike prøver. La X1, X2, . . . , Xn betegne bremselengdene m̊alt i disse prøvene. Helt
tilsvarende utføres m bremseprøver for dekktype 2. La Y1, Y2, . . . , Ym betegne bremselengdene
m̊alt her.

Anta at X1, X2, . . . , Xn, Y1, Y2, . . . , Ym alle er uavhengige og normalfordelt. Anta videre at X1,
X2, . . ., Xn har ukjent forventningsverdi µ1, at Y1, Y2, . . . , Ym har ukjent forventningsverdi
µ2 og at X1, X2 . . . , Xn, Y1, Y2, . . . , Ym alle har samme kjente varians σ20.

Utled et (1− α) · 100% konfidensintervall for differansen µ1 − µ2.
Regn ogs̊a ut intervallet numerisk n̊ar α = 0.05, n = m = 10, σ20 = 22 og observerte bremse-
lengder er som gitt i følgende tabell

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

xi 33.0 30.8 28.0 28.7 28.9 26.6 27.9 28.9 27.8 27.4

yi 23.4 25.3 25.0 28.9 26.7 25.9 24.4 26.8 28.8 25.5

Det oppgis at x̄ = 1
n

∑n
i=1 xi = 28.80 og ȳ = 1

m

∑m
i=1 yi = 26.07.

Oppgave 2

Miljøkonsulenten i en kommune ønsker å undersøke den ukjente pH-verdien i et vann. Betegn
den sanne pH-verdien for µ. Konsulenten har tilgjengelig to m̊alemetoder. Metode I er rask,
men m̊aleresultatene er beheftet med betydelig m̊aleusikkerhet. Metode II er mye mer tid-
krevende, men gir mer nøyaktige m̊alinger. Begge m̊alemetodene er velbrukte og variansen i
m̊alingene er derfor kjent. Miljøkonsulenten velger å gjøre en observasjon med hver metode.
La X betegne observasjonen ved bruk av metode I og Y observasjonen ved metode II. Vi
antar at X og Y uavhengige og normalfordelt med

E(X) = µ , Var(X) = σ20 , E(Y ) = µ , Var(Y ) = τ20

der σ20 og τ20 er kjente størrelser.

Det oppgis at en forventningsrett estimator (som forøvrig ogs̊a er sannsynlighetsmaksimerings-
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estimator) for µ i denne situasjonen er

µ̂ =
τ20X + σ20Y

τ20 + σ20
.

Ta utgangspunkt i estimatoren µ̂ og utled et (1− α)100% konfidensintervall for µ.

Oppgave 3

P̊a et analyselaboratorium drives en kontinuerlig kvalitetskontroll. Hver gang en serie prøver
analyseres, analyseres ogs̊a en kontrolløsning med kjent konsentrasjon 0,10 mg/l. Utfallet av
analysen av kontrolløsningen kan regnes som normalfordelt med forventningsverdi µ og varians
σ2, der σ2 er variansen i m̊alefeilen ved analysemetoden og µ under normale omstendigheter
er lik 0,10 mg/l.

En alarmhendelse A er definert ved at m̊alt verdi X i kontrolløsningen avviker mer enn 2
standardavvik fra konsentrasjonen 0,10 mg/l, alts̊a |X − 0,1| > 2σ (dvs. X < 0,1 − 2σ eller
X > 0,1 + 2σ). En aksjonshendelse B er definert ved at m̊alt verdi X i kontrolløsningen
avviker mer enn 3 standardavvik fra 0,10 mg/l, dvs. |X − 0,1| > 3σ.

a) Anta (bare i dette punktet) at σ = 0,01 mg/l.

Beregn P (B) og P (B | A) n̊ar µ = 0,10 mg/l.

Anta s̊a at en urenhet har sneket seg inn i prøven, slik at µ = 0,11 mg/l, og beregn n̊a
P (B).

Anta i resten av oppgaven at µ = 0,10 mg/l. For å estimere σ2 benyttes resultatene X1, X2,
. . . , Xn, som er uavhengige, fra flere analyser av kontrolløsningen. To estimatorer for σ2 er
foresl̊att,

σ̂2 =
1

n

n∑
i=1

(Xi − µ)2,

der µ = 0,10 mg/l er den kjente konsentrasjonen i kontrolløsningen, og

S2 =
1

n− 1

n∑
i=1

(Xi −X)2,

der X er empirisk middelverdi (utvalgsmiddelverdi).

I de neste punktene kan du bruke uten bevis at
∑n

i=1(Xi − µ)2/σ2 og
∑n

i=1(Xi −X)2/σ2 er
χ2-fordelte (khikvadratfordelte) med henholdsvis n og n− 1 frihetsgrader.

b) Hvilke to egenskaper kjennetegner en god estimator?

Hvilken av de to estimatorene σ̂2 og S2 vil du anbefale?

Resultatene m̊alt i mg/l av 20 analyser av kontrolløsningen er:

0,0939 0,1069 0,1002 0,1106 0,0866 0,1048 0,0837 0,0856 0,1029 0,0986
0,0887 0,0971 0,0942 0,0910 0,1025 0,0851 0,1031 0,0797 0,1053 0,1034

Det oppgis at
∑20

i=1 xi = 1,9240 og at
∑20

i=1 x
2
i = 0,1866.



c) Utled et 90 %-konfidensintervall for σ2 ved å benytte din favorittestimator fra (b).

d) En ønsker et 90 %-konfidensintervall med lengde høyst 50 % av punktestimatet. Hvor
mange observasjoner trengs? Oppgi svaret avrundet opp til nærmeste tall delelig p̊a 10
(10, 20, 30, . . . ). (Vink: Prøv deg fram med tall fra tabellen i Tabeller og formler i
statistikk.)

Oppgave 4

I situasjoner der det er uklart hvem som er den biologiske faren til et barn kan farskapet
avklares ved å sammenligne DNA-prøver fra barnet med mulige fedre. For en mulig far gjøres
dette ved å sammenligne n ulike deler av DNA-strukturen til mannen med de samme n deler
av DNA-strukturen hos barnet. De n undersøkte delene av DNA-strukturen antas uavhengige.

Hos et barn og en tilfeldig valgt mann (som ikke er biologisk far) er det for hver enkel del av
DNA-strukturen som undersøkes en sannsynlighet p = 0.15 for at delen er sammenfallende
hos barnet og mannen. Anta videre at en biologisk far alltid har alle de undersøkte delene
av DNA-strukturen sammenfallende med barnets (dvs. vi ser bort fra mutasjoner o.l.), slik
at hver undersøkte del av DNA-strukturen hos biologisk far og barn er sammenfallende med
sannsynlighet p = 1.

La X være antall sammenfallende deler i DNA-strukturen hos et barn og en tilfeldig valgt
mann (som ikke er biologisk far).

a) Begrunn at X er binomisk fordelt med parametre n og p = 0.15.

Dersom n = 5, beregn sannsynlighetene P (X = 2), P (X ≥ 2) og P (X = 2|X ≥ 2).

I en farsskapssak blir en mann erklært å være biologisk far dersom alle undersøkte deler
av DNA-strukturen er sammenfallende hos mannen og barnet. Dette kan vi se p̊a som en
hypotesetest der vi tester

H0 : p = 0.15 (ikke far) mot H1 : p = 1.0 (far)

der H0 forkastes (dvs. mannen erklæres som far til barnet) dersom X = n.

b) For n = 5, finn sannsynligheten for å beg̊a type 1 feil i testen over.

For n = 5, finn sannsynligheten for å beg̊a type 2 feil i testen over.

Hvor mange ulike deler, n, av DNA-strukturen m̊a man minst sammenligne dersom man
ønsker at sannsynligheten for feilaktig å erklære en mann som far skal være mindre enn
0.000001?

Fasit

1. [0.977, 4.483]

3. a) 0.0026, 0.057, 0.0228 c) [5.7 · 10−5, 17 · 10−5] d) n > 100

4. a) 0.138, 0.165, 0.836 b) 0.000076, 0, n = 8


