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Oppgave 1 Surhetsgrad i ferskvann — Eksamen august 2002, oppgave 1 av 3

Man skal undersøke pH-verdien, µ, i et ferskvann. Til dette form̊al benyttes to ulike m̊ale-
metoder, metode A og metode B. La X betegne m̊alt verdi ved metode A og la Y tilsvarende
betegne m̊alt verdi med metode B. Anta at X og Y er uavhengige og at begge er normal-
fordelt med forventning µ. Målenøyaktigheten for de to m̊alemetodene er forskjellige. Anta
at variansen til X er σ2A = 0.22, mens variansen til Y er σ2B = 0.12. For å estimere µ er det
foresl̊att tre estimatorer

µ̂ = Y , µ̃ =
1

2
X +

1

2
Y og µ∗ =

1

5
X +

4

5
Y.

a) Hvilke to egenskaper kjennetegner en god estimator?

Hvilken av estimatorene µ̂, µ̃ og µ∗ vil du foretrekke? Begrunn svaret.

b) Hvilken sannsynlighetsfordeling har µ∗? Begrunn svaret.

Utled et 90%-konfidensintervall for µ ved å ta utgangspunkt i estimatoren µ∗.

Oppgave 2

I forkant av et stortingsvalg blir det gjennomført en meningsm̊aling der et representativt
utvalg av velgerne blir spurt om de ønsker et regjeringsskifte eller ikke. Anta at andelen av
velgerne som ønsker et skifte er p, og la X være antall personer blant n spurte som svarer JA
p̊a spørsm̊alet ”Ønsker du et regjeringsskifte ved høstens valg?”.

a) Under hvilke antagelser vil X her være binomisk fordelt? Du m̊a relatere antagelsene
til situasjonen som er beskrevet i oppgaveteksten.

Anta i resten av dette punktet at andelen av velgerne som ønsker et regjeringsskifte, er
p = 0.7, og at n = 20 personer blir spurt. Bruk at X er binomisk fordelt.

Hva er sannsynligheten for at 18 eller flere av de 20 spurte svarer JA p̊a spørsm̊alet om
regjeringsskifte?

Hva er sannsynligheten for at flere enn 10, men færre enn 15, av de 20 sier JA?

Anta at to aviser p̊a en bestemt dag presenterer resultater fra to meningsm̊alinger, gjennomført
av hvert sitt meningsm̊alingsinstitutt, Byr̊a A og Byr̊a B. La n1 være antall spurte og X1

antall som svarer JA i m̊alingen fra Byr̊a A, og n2 og X2 tilsvarende størrelser for Byr̊a B.
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Vi antar at X1 er binomisk fordelt med parametre n1 og p, og X2 er binomisk fordelt med
parametre n2 og p, og at X1 og X2 er uavhengige.

Vi ønsker å estimere p ved å kombinere resultatene fra de to m̊alingene. To aktuelle estimatorer
er

P̂ =
1

2

(
X1

n1
+
X2

n2

)
og

P ∗ =
X1 +X2

n1 + n2
.

b) Finn forventning og varians til hver av de to estimatorene P̂ og P ∗.

Dersom n1 = 500 og n2 = 1000, hvilken estimator vil du da velge? Begrunn svaret.

Anta n̊a at n1 = n2 = n, slik at X1 og X2 er uavhengige og binomisk fordelte, med
samme parametre p og n. Dette medfører at

P̂ = P ∗ =
X1 +X2

2n
.

Utled et tilnærmet 95% konfidensintervall for p ved å bruke at fordelingen til

P̂ − p√
1
2n P̂ (1− P̂ )

er tilnærmet standard normalfordelt.

Et tredje meningsm̊alingsinstitutt, Byr̊a C, har annonsert at de snart kommer med resultater
fra en tilsvarende m̊aling med n3 spurte. La X3 være antall som svarer JA p̊a spørsm̊alet om
regjeringsskifte i m̊alingen fra Byr̊a C, og anta at X3 er uavhengig av X1 og X2. Vi vil n̊a
bruke resultatene fra Byr̊a A og Byr̊a B til å predikere hvor mange som svarer JA i den nye
m̊alingen. Vi antar i resten av oppgaven at n1 = n2 = n3 = n = 1000, og at observerte verdier
for X1 og X2 er x1 = 645 og x2 = 692.

c) La Y = X3 − nP̂ , der P̂ =
X1 +X2

2n
.

Begrunn at det i v̊ar situasjon er rimelig å anta at Y er tilnærmet normalfordelt, og vis
at variansen til Y er 3

2np(1− p).
Bruk dette til å utlede et tilnærmet 95% prediksjonsintervall for antallet spurte som i
m̊alingen fra Byr̊a C svarer JA p̊a spørsm̊alet om regjeringsskifte.

Bestem ogs̊a intervallet numerisk basert p̊a de observerte verdiene.

Oppgave 3

Eva lurer p̊a om Northwest Oil i Offshore driver med kvinnediskriminerende avlønning av sine
sivilingeniører. For å undersøke dette, f̊ar hun NIF-avdelingen i selskapet til å innhente årslønn
for n tilfeldig valgte sivilingeniører av hvert kjønn i selskapet. (For å f̊a sammenlignbare tall,
innhentes årslønn for kvinner og menn med samme eksamens̊ar.) Eva bruker følgende modell,
der X og Y betegner lønn for hhv kvinnelige og mannlige sivilingeniører.



X1, . . . , Xn antas uavhengige N(µ1, σ
2)

Y1, . . . , Yn antas uavhengige N(µ2, σ
2)

Sett opp og regn ut et 95% konfidensintervall for forskjellen µ1−µ2, n̊ar de oppgitte årslønningene
(i 1000 kr) er som nedenfor. Har Eva grunnlag for å p̊ast̊a at det drives kvinnediskriminering
mht lønn, ved et signifikansniv̊a p̊a 5%?

8 kvinner 480 305 290 295 385 360 240 290

8 menn 325 335 325 240 520 420 305 390

Det oppgis at x̄ = 330.625, ȳ = 357.500,
∑8

i=1(xi−x̄)2 = 39571.875 og
∑8

i=1(yi−ȳ)2 = 50550

Oppgave 4

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).

Oppgave 5

I et TV-program f̊ar et visst antall deltakere sjansen til å vinne et større pengebeløp. For hver
deltaker best̊ar spillet av en serie p̊afølgende runder, der deltakeren i hver runde f̊ar presentert
en oppgave. For hver oppgave deltakeren klarer, f̊ar han/hun et gitt beløp. Spillet avsluttes
n̊ar deltakeren første gang ikke greier oppgaven, og deltakeren f̊ar da med seg beløpet vunnet
i de øvrige rundene.

TV-selskapet bruker to personer, A og B, til å lage oppgavene. Selskapet ønsker å undersøke
om vanskelighetsgraden er avhengig av hvem av dem som lager oppgavene.

De ser p̊a resultatene fra n1 tilfeldig valgte deltakere som har oppgaver fra oppgavelager A,
og n2 fra oppgavelager B. La Z1 og Z2 være antallet blant disse som klarer færre enn fem
oppgaver fra henholdsvis oppgavelager A og B. Vi antar at Z1 og Z2 er uavhengige.

a) Forklar hvorfor Z1 og Z2 er binomisk fordelte med parametre (n1, q1) og (n2, q2), der q1
og q2 er sannsynligheten for å klare færre enn fem oppgaver i de to gruppene.

Som estimatorer for q1 og q2 skal vi bruke

q̂1 =
Z1

n1
og q̂2 =

Z2

n2
.

Utled et tilnærmet 95% konfidensintervall for q1 − q2 basert p̊a normaltilnærming til
binomisk fordeling. Beregn intervallet numerisk n̊ar n1 = n2 = 64, og observerte verdier
for Z1 og Z2 er z1 = 34 og z2 = 18.

Gir det estimerte konfidensintervallet TV-selskapet grunnlag for å si at oppgavene fra
A og B har ulik vanskelighetsgrad? Begrunn svaret.

Fasit

1. a) Foretrekker µ∗ b) µ∗ ∼ N(µ, 0.008), [µ∗ − 0.15, µ∗ + 0.15]

2. a) 0.035, 0.536 b) E[P̂ ] = p, Var[P̂ ] = 1
4( 1

n1
+ 1

n2
)p(1−p), E[P ∗] = p, Var[P ∗] = 1

n1+n2
p(1−p)

c) [633, 704]

3. H0 : µ1 − µ2 = 0 mot H1 : µ1 − µ2 < 0, Forkaster ikke H0

4. a) 0.0026, 0.057, 0.0228 c) [5.7 · 10−5, 17 · 10−5]


