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Innlevering 4

Denne anbefalte øvinga tar utgangspunkt i pensum i sjette uke med forelesninger. Oppgavene
handler om kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, særlig normal- og eksponentialfordelinge-
ne.

Oppgave 1

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.

Hvilke to egenskaper kjennetegner en god estimator?

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

Oppgave 2

En fabrikk produserer kabel og en gang i blandt oppst̊ar det feil p̊a den produserte kabelen.
La Z betegne lengden (i kilometer) p̊a kabelen mellom to etterfølgende feil. Vi skal anta at
feilene oppst̊ar uavhengig av hverandre, dvs. at p̊afølgende observasjoner av Z langs kabelen,
Z1, Z2, Z3, . . ., er uavhengige stokastiske variable.

Av erfaring vet en at lengden mellom to etterfølgende feil er eksponensialfordelt med para-
meter λ, dvs. Z har sannsynlighetstetthet

f(z;λ) =

{
λe−λz for z > 0,
0 ellers

og kumulativ fordelingsfunksjon

F (z;λ) =

{
1− e−λz for z > 0,
0 ellers.

a) Anta i dette punktet at λ = 0.05.
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Hva er sannsynligheten for at lengden mellom to etterfølgende feil er mer enn 10 kilo-
meter?

Dersom man har observert at de første 10 kilometrene er feilfrie, hva er da sannsynlig-
heten for at ogs̊a de neste 10 kilometrene er feilfrie?

I resten av oppgaven skal vi anta at λ er en ukjent parameter. Ved hjelp av fabrikkens
opptegnelser over tidligere feil p̊a kabelen ønsker vi å estimere λ. Men det viser seg dessverre
at fabrikken ikke har notert nøyaktig lengde p̊a kabelen mellom hver feil, i stedet er det
kun notert antall hele kilometer, M , med kabel mellom hver feil. Dvs, dersom Z < 1.0 har
fabrikken notert seg M = 0, dersom 1.0 ≤ Z < 2.0 har fabrikken notert seg M = 1, dersom
2.0 ≤ Z < 3.0 har fabrikken notert seg M = 2, osv.

b) Vis at punktsannsynligheten for M blir

P(M = m) = (1− e−λ)e−λm for m = 0, 1, 2, . . ..

c) Bestem sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren (SME) for λ basert p̊a n observasjoner
M1, M2, . . ., Mn.

Oppgave 3

Turid skal pusse opp kjøkkenet og vurderer å leie inn snekkere til å gjøre jobben. Det er mye
å gjøre i byggebransjen, og Turid vil undersøke hvor lang ventetid hun m̊a regne med før
hun kan f̊a satt i gang arbeidet. Hun har f̊att anbefalt byggmestrene A&B av venner som har
gjennomført tilsvarende prosjekter.

Anta at ventetidenX, i antall uker, hos A&B er en stokastisk variabel med kumulativ fordeling

F (x) =

{
1− exp(−αx2) x ≥ 0,

0 x < 0.

a) Anta at α = 0.04.

Hva er sannsynligheten for at Turid m̊a vente lenger enn 2 uker?

Dersom Turid må f̊ar beskjed om at ventetiden er minst 2 uker, hva er da sannsynligheten
for at hun m̊a vente i minst 5 uker?

Vis at sannsynlighetstettheten til X (for generell α) er

f(x) = 2αx exp(−αx2) for x ≥ 0.

I resten av oppgaven skal vi anta at α er ukjent.

Før hun bestemmer seg for å engasjere A&B, ønsker Turid å estimere forventet ventetid, µ,
hos A&B. Denne er gitt ved

µ = E(X) =

√
π

2
√
α
.

Turid innhenter informasjon om ventetidene for n tilfeldig valgte venner som har bruke A&B.
LaX1, . . . , Xn representere ventetidene for de n vennene. Vi antar atX1, . . . , Xn er uavhengige
stokastiske variabler som alle har samme sannsynlighetstetthet f(x).



En estimator for α basert p̊a X1, . . . , Xn er

α̂ =
n− 1∑n
i=1X

2
i

b) Undersøk om α̂ er sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren (SME) for α (ved å finne
SME).

Foresl̊a en estimator for forventet ventetid µ = E(X) basert p̊a α̂.

Hva blir estimatet for µ dersom n = 6 og de oppgitte ventetidene er 3, 4.5, 5, 7, 6.5 og
5 uker?

c) La Y = X2. Vis at Y er eksponensialfordelt med forventning 1/α.

Bruk dette resultatet til å undersøke om α̂ er forventningsrett.

(Du kan bruke uten bevis at dersom T1, . . . , Tn er uavhengige og eksponensialfordelte

stokastiske variabler med lik forventning β, s̊a er E

(
1∑n
i=1 Ti

)
=

1

β(n− 1)
).

Oppgave 4

For å kunne dimensjonere en oljeplattform er det viktig å vite hvor store bølgene kan bli i
omr̊adet der plattformen skal plasseres. Det settes derfor ut en bølgehøydem̊aler. La X være
største bølgehøyde en tilfeldig valgt dag. Vi antar at sannsynlighetstettheten til X er gitt ved

f(x; θ) =
2x

θ
e−

x2

θ , x ≥ 0, θ > 0.

Det oppgis at E[X2] = θ og E[X4] = 2θ2.

a) Vis at den kumulative fordelingsfunksjonen, F (x) = P (X ≤ x), er F (x) = 1 − e−
x2

θ .
(Hint: Bruk substitusjon med u = x2).

Gitt at største bølgehøyde er større enn 10 meter, finn sannsynligheten for at den er
større enn 15 meter hvis θ = 25, dvs. P (X > 15|X > 10)?

I resten av oppgaven regnes θ som ukjent.

Vi har observert største bølgehøyde i n dager. La Xi være største bølgehøyde p̊a dag i. Vi
antar at X1, ..., Xn er uavhengige og identisk fordelte med sannsynlighetstetthet f(x; θ).

b) Finn sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren (SME) θ̂ for θ.

Er estimatoren θ̂ forventningsrett?

Finn ogs̊a variansen til θ̂.

Fasit

2. a) 0.607, 0.607 c) λ̂ = ln(n+
∑n

i=1Mi)− ln(
∑n

i=1Mi)

3. a) 0.8521, 0.4317 b) 5.2 uker

4. a) 0.0067


