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Innlevering 4

Dette er den andre av to innleveringer i blokk 2, og den siste innleveringen i øvingsoppleg-
get. Tema for oppgavene er blant annet hypotesetesting og sammenligning av utvalg (kap.
10) og lineær regresjon (kap. 10). Sannsynlighetsmaksimering (kap. 9) er ogs̊a aktuelt. Alle
deloppgaver teller like mye.

Oppgave 1

Det er kjent at matvareforretninger strategisk plasserer søtsaker i nærheten av kassene i for-
retningen for å hjelpe p̊a salget. En butikkeier har til n̊a hatt søtsakene plassert tilfeldig rundt
i butikken og erfart at kundene uavhengig av hverandre kjøper søtsaker med sannsynlighet
p0 = 0.25.

Butikkeieren ønsker å teste om strategien med å plassere søtsakene i nærheten av kassene
i butikken kan hjelpe p̊a salget ogs̊a i hans butikk, dvs. at personer handler søtsaker med
større sannsynlighet enn p0 = 0.25. Han plasserer derfor n̊a søtsakene i nærheten av kassene
og observerer i en undersøkelse at av n tilfeldig valgte kunder handlet n̊a X kunder søtsaker.
Anta at X ⇠ b(x;n, p), dvs. binomisk fordelt med parametre n og p og at p er ukjent.

a) Vis at sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren (maximum likelihood estimatoren) for p
er

p̂ =
X

n
.

Regn ut forventning og varians til estimatoren p̂.

Anta at n = 18 i undersøkelsen over og at 8 av disse kundene handlet søtsaker.

b) Selger butikkeieren mer søtsaker ved å plassere søtsakene i nærheten av kassene? Formu-
ler problemet som en hypotesetest. Hva blir beslutningen i testen med et signifikansniv̊a
0.05? (Merk at vi ikke har tilstrekkelig antall observasjoner til at sentralgrenseteoremet
kan benyttes i testen).

Oppgave 2

Vi ser p̊a kostnaden av et veiprosjekt. La X være en kontinuerlig stokastisk (tilfeldig) variabel
som angir den faktiske kostnaden pr. meter for veien som skal bygges. Kostnaden pr. meter er
avhengig av grunnforhold og pris p̊a materialer. Vi antar at X er normalfordelt med ukjent
forventningsverdi E(X) = µ og ukjent standardavvik SD(X) =

p
Var(X) = �.

En ekspertgruppe mener at forventet kostnad pr. meter for veien som skal bygges blir 10000
kr/meter. I tillegg er det samlet inn data fra n = 9 veiprosjekter med tilsvarende grunnfor-
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hold og materialkostnader, og dataene finnes i tabell 1. Her er x
i

kostnaden i kr/meter for
veiprosjekt nummer i, og det oppgis at

P9
i=1 xi = 106480 og

P9
i=1(xi � x̄)2 = 49295335.

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
10099 10925 15397 11676 11823 15788 12652 8337 9783

Tabell 1: Data over kostnad i kr/meter for n = 9 veiprosjekter.

Prosjektlederen er skeptisk til kostnadsanslaget p̊a µ = 10000 kr/meter, og mener at grunn-
forholdene tilsier at forventet kostnad i kr/meter er høyere.

a) Formulér dette som en hypotesetest ved å definere nullhypotese og alternativ hypotese.

Sett opp en testobservator og finn forkastingsomr̊adet. Hva blir konklusjonen p̊a testen,
med data gitt i tabell 1, n̊ar signifikansniv̊aet er ↵ = 0.01?

Regn ut p-verdien ved å bruke tabell 2.

t 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

⌫ = 7 0.943 0.950 0.957 0.963 0.968 0.973 0.976

⌫ = 8 0.945 0.953 0.960 0.966 0.971 0.975 0.978

⌫ = 9 0.947 0.955 0.962 0.967 0.972 0.977 0.980

Tabell 2: Kumulativ sannsynlighet i t-fordelingen. For en stokastisk variabel T som er t-fordelt
med ⌫ frihetsgrader, s̊a viser tabellen P (T  t) for ulike verdier av t.

Oppgave 3

La X1, X2, . . . , Xn

vere eit tilfeldig utval fr̊a ein normalfordelt populasjon med forventnings-
verdi µ

X

og standardavvik �
X

. Vidare er Y1, Y2, . . . , Ym eit tilfeldig utval fr̊a ein normalfordelt
populasjon med forventningsverdi µ

Y

og standardavvik �
Y

. Anta at dei to utvala er uavhen-
gige av kvarandre.

Definer X̄ = 1
n

P
n

i=1Xi

, Ȳ = 1
m

P
m

j=1 Yj , S
2
X

= 1
n�1

P
n

i=1(Xi

� X̄)2 og S2
Y

= 1
m�1

P
m

j=1(Yj �
Ȳ )2.

a) Vi ønskjer å undersøke om det er grunn til å tru at µ
Y

er større enn µ
X

.

Sett opp nullhypotese og alternativ hypotese.

Vel testobservator, og oppgje kva sannsynsfordeling denne har n̊ar nullhypotesen er
sann.

Finn ein forkastningsregel n̊ar vi veljer signifikansniv̊a 0.05.

b) Kva blir resultatet av testen dersom vi har observert tala i tabell 3? Bruk Matlab til å
rekne ut talverdiene. Du kan nytte at talet p̊a fridomsgrader v er det største heiltalet
mindre enn

(S2
X

/n+ S2
Y

/m)2
�
S2
X

/n
�2

/(n� 1) +
�
S2
Y

/m
�2

/(m� 1)
.



x 551 457 450 731 499 632
y 595 580 508 583 633 517

Tabell 3: Fuktabsorpsjon i to ulike betongblandingar.

Hint: Viss x er ein vektor som inneheld observasjonene x1 . . . , xn som element, s̊a kan
x̄ og s2

X

reknast ut med høvesvis mean(x) og var(x). Største heiltal som er mindre enn
eller lik v finn ein med floor(v). Kvantil (areal til venstre) i t-fordelinga kan ein f̊a ifr̊a
icdf(’t’,p,v) der p er sannsyn og v er talet p̊a fridomsgrader.

Tala er tatt fr̊a tabellen p̊a s. 508 i læreboka (Walpole, Myers, Myers og Ye) og er
målingar av absorbert fukt i 12 ulike prøvar av 2 forskjellige betongblandingar etter at
prøvane har vore utsatt for fukt i 48 timar.

Korleis vil du omsetje svaret (forkast eller ikkje forkast nullhypotesen) i denne situasjo-
nen?

c) Sett opp eit 90%-konfidensintervall for forskjellen µ
Y

� µ
X

. Bruk Matlab til å rekne ut
talverdiene.

Sjekk svara dine i oppg̊ave b) og c) ved å nytte Matlab-kommandoen [h,pverdi,konfint,stats]
= ttest2(x,y,’Vartype’, ’unequal’,’Alpha’, 0.1) der x er vektoren med dine 6 fuktverdier
i betongblanding x og y er vektoren med dine 6 fuktverdier i betongblanding y. Merk
at intervallet Matlab oppgir vil avvike noko fr̊a intervallet du har rekna ut tidlegare d̊a
Matlab ikkje avrunder talet p̊a fridomsgrader til eit heiltal.

Hint: Her kan ein nytte mange av dei same tala som i oppg̊ave b).

Oppgave 4

En 45-̊aring startet med løpetrening for 9 år siden, og har hvert år siden deltatt i samme
mosjonsløp. Anvendt tid, i minutter, er gitt i tabellen nedenfor.

år i 1 2 3 4 5 6 7 8 9

alder x
i

37 38 39 40 41 42 43 44 45

tid y
i

45.54 41.38 42.50 38.80 41.26 37.20 38.19 38.05 37.45

Det oppgis at
P9

i=1 xi = 369,
P9

i=1 yi = 360.37,
P9

i=1(xi � x̄)2 = 60,
P9

i=1(yi � ȳ)2 = 63.28
og

P9
i=1(xi � x̄)(y

i

� ȳ) =
P9

i=1(xi � x̄)y
i

= �52.57.

Vi skal anta at observasjonene kan ses p̊a som realisasjoner av uavhengige normalfordelte
variabler Y1, . . . , Y9, hvor E(Yi) = ↵+ �x

i

og Var(Y
i

) = �2.

a) Skriv opp de vanlige forventningsrette estimatorene ↵̂, �̂ og �̂2 for ↵, � og �2. Regn ut
estimatene for ↵ og � for de gitte dataene. Plott datasettet og den estimerte regresjons-
linjen.

Det oppgis at estimatet for �2 er 1.5682.



b) Regn ut et uttrykk for variansen til estimatoren �̂.

Gjennomfør en test av H0 : � = 0 mot H1 : � 6= 0, p̊a signifikansniv̊a 1%.

Hva blir den praktiske fortolkningen av testen over?

Løperen ønsker å predikere anvendt tid p̊a mosjonsløpet neste gang (alder x0 = 46 år).

c) Regn ut predikert tid.

Det oppgis at Var(↵̂ + �̂x0) = �2( 1
n

+ (x0�x̄)2Pn
i=1(xi�x̄)2 ). Utled et 95% prediksjonsintervall

for Y ved x0 = 46 år. Hva blir intervallet med de oppgitte data?

Hvis løperen ber deg predikere anvendt tid om 15 år (alder 60 år), hva vil du svare da?

d) Residualene til den tilpassede modellen er gitt som y
i

� ŷ
i

for i = 1, . . . , 9. Bruk Matlab
til å tilpasse og plotte regresjonslinjen. Sjekk at verdiene for ↵̂ og �̂ stemmer med
svarene dine i opppgave a). Lag et residualplot og et normalsannsynlighetsplott (normal
probability plot) og diskuter om det i dette tilfellet er rimelig å anta at residualene er
normalfordelte med konstant varians.

Hint: funksjonene normplot(), fitlm() og plotResiduals() kan være nyttige.

Fasit

1. b) 0.057

2. a) 0.029

3. a) Testobservator: T = (Y �X)/(S2
X

/n+S2
Y

/m)1/2, forkast H0 viss t > t
v,0.05 b) Forkastar

ikkje H0 c) [�79.32, 111.32]

4. a) b↵ = 75.96, b� = �0.876 b) Var(b�) = �2/
P

n

i=1(xi�x)2, ForkastH0 c) 35.66, [31.09, 40.23]


