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Innlevering 5

Dette er andre av tre innleveringer i blokk 2. Denne øvingen skal oppsummere pensum forelest
frem til og med uke 12. Spesielt er det i denne innleveringen fokus p̊a parmeterestimering og
konfidensintervall. Alle deloppgaver teller like mye.

Oppgave 1

En m̊alestasjon for luftforurensning registrerer innholdet av s̊akalt inhalerbart støv (dvs. par-
tikler med midlere diameter opptil 1/100 mm) i lufta. La X (med enhet milliondels gram pr
m3) være en m̊aling av innholdet av inhalerbart støv p̊a en tilfeldig valgt dag. Målinger av X
p̊a ulike dager antas stokastisk uavhengige.

a) Under vanlige forhold antas at X er normalfordelt med forventning µ = 35 og varians
σ2 = 25. (Dette skal antas bare i dette punktet).

Finn sannsynligheten for at en m̊aling X er over 40, P (X > 40).

Finn ogs̊a sannsynligheten for at X er mellom 30 og 40, P (30 < X < 40).

Finn sannsynligheten for at summen av m̊alinger p̊a to ulike dager er over 80. Anta at
de to m̊alingene er uavhengige.

I en kommune finnes n slike m̊alestasjoner. Fra disse f̊ar vi i løpet av en dag m̊alinger
X1, X2, . . . , Xn som antas uavhengige og identisk normalfordelte med forventning µ og varians
σ2, der b̊ade µ og σ er ukjente parametre. Her vil µ angi graden av forurensning.

Anta at n = 5 og at det en dag gjøres følgende m̊alinger av X1, . . . , X5:

252, 311, 268, 287, 302

For senere bruk oppgis at
∑5

i=1Xi = 1420 og
∑5

i=1(Xi − X̄)2 = 2342.

b) Hvilke egenskaper bør en god estimator ha?

Sett opp en forventningsrett estimator µ̂ for µ basert p̊a X1, . . . , Xn. Finn variansen
til µ̂. (Vis hvordan du regner den ut).

Sett ogs̊a opp en estimator for σ2 og bruk denne til å finne en estimator for variansen
til µ̂.

c) Utled et 95% konfidensintervall for µ.

Regn ut tallsvar for intervallgrensene n̊ar dataene er som gitt ovenfor.

inn5-oppg-b 15. mars 2018 Side 1



Oppgave 2

La T være tiden folk m̊a st̊a i kø i kassen p̊a kveldstid i en bestemt dagligvarebutikk. Forventet
tid i kø, γ, er 2 minutt. Standardavviket, τ , er ogs̊a 2 minutt i kø.

a) En kveld kommer en vennegjeng p̊a 6 innom butikken. Alle skal handle noe, og de
betaler hver for seg. La T1, T2, . . . , T6 betegne tiden hver av dem st̊ar i kø, og vi antar at
tidene er uavhengig av hverandre. Fra læreboken vet vi at en god tommelfingerregel for
n̊ar sentralgrenseteoremet kan benyttes er n ≥ 30, noe som ikke er tilfellet her. Benytt
likevel sentralgrenseteoremet til å finne sannsynligheten for at vennegjengen samlet sett
m̊a st̊a mer enn 15 minutter i kø.

Like i nærheten av butikken ligger det en fotballstadion, og i kveld spilles det kamp.
Denne kvelden kommer det 60 fotballsupportere innom. Alle skal ha noe, og de betaler
hver for seg. La T1, T2, . . . , T60 betegne tiden hver av dem st̊ar i kø, og vi antar at
tidene er uavhengige av hverandre. Benytt sentralgrenseteoremet til å finne tilnærmet
sannsynlighet for at supporterene samlet sett m̊a st̊a mer enn 128 minutter i kø.

Etter omfattende undersøkelser har butikken funnet ut at T er eksponentialfordelt med for-
ventning β = 2. Da er

∑n
i=1 Ti gammafordelt med kumulativ sannsynlighetsfordeling

F (t;n, β) = 1 −
n−1∑
i=0

1

i!
e−t/β

(
t

β

)i
.

b) Finn den eksakte sannsynligheten for at vennegjengen samlet sett m̊a st̊a mer enn 15

minutter i kø. Du kan benytte at
∑6−1

i=0
1
i!

(
15
2

)i ≈ 436.5.

Finn den eksakte sannsynligheten for at supporterene samlet sett m̊a st̊a mer enn 128

minutter i kø. Du kan benytte at
∑60−1

i=0
1
i!

(
128
2

)i ≈ 1.819 × 1027.

Sammenlign de tilnærmede svarene med de eksakte svarene og diskuter svarene.

Oppgave 3

Levetiden T (m̊alt i antall døgn) til en ny type ventiler som benyttes p̊a oljeplattformer i
Nordsjøen, skal undersøkes. Det antas at T er eksponensialfordelt. Det er velkjent at levetidene
er avhengig av blant annet temperatur og trykk der ventilene benyttes, og den kjemiske
sammensetningen av oljen som g̊ar gjennom ventilene. Effekten av disse forholdene m̊ales
som en stress-faktor, z, og en vet av erfaring at

E(T ) =
µ

z

Parameteren µ er alts̊a karakteristisk for en bestemt type ventiler, mens z beskriver miljøet
der en ventil benyttes. Levetidene til forskjellige ventiler antas uavhengige.

a) Anta i dette punktet at µ = 1000.

For en ventil med stress-faktor z = 2.0, bestem P(T ≤ 1000).

Bestem hvilken stress-faktor en ventil m̊a operere under for at P(T ≤ 1000) = 0.5.

Betrakt to ventiler med stress-faktorer henholdsvis z1 = 1.0 og z2 = 2.0 og tilhørende
levetider T1 og T2. Bestem P(T2 ≥ T1).



For å undersøke kvaliteten p̊a den nye typen ventiler har man prøvd ut n = 10 ventiler. La
z1, z2, . . . , zn betegne stress-faktorene som disse ventilene opererer under og la T1, T2, . . . , Tn
betegne tilhørende levetider. De observerte verdier er gitt i følgende tabell:

Ventil i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

zi 1.0 3.4 1.9 2.4 1.2 4.0 3.2 2.2 1.4 3.2

ti 917 610 978 326 609 88 488 591 2170 28

Det oppgis at
∑n

i=1 ziti = 12703.8.

b) Vis at sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren (SME) for µ er gitt ved

µ̂ =
1

n

n∑
i=1

ziTi

Er estimatoren forventningsrett? Finn ogs̊a Var(µ̂).

c) Sett opp den moment-genererende funksjon for Ti. Benytt s̊a denne til å vise at

V =
2nµ̂

µ

er χ2-fordelt med 2n frihetsgrader. (Hint: Du kan benytte oppgitte formler for moment-
generende funksjoner for eksponensial- og χ2-fordelingene i formelsamlingen.)

d) Benytt resultatet i punkt c) til å utlede et (1 − α)100% konfidensintervall for µ. Hva
blir konfidensintervallet n̊ar α = 0.10 og dataene er som gitt over?

Oppgave 4 Vitamin C

I en medisinsk studie p̊a marsvin ble det benyttet to ulike kilder til vitamin C-inntak. Disse
var appelsinjuice (tilskudd 1) og syntetisk askorbinsyre (tilskudd 2). Responsm̊alet som ble
brukt var lengden til odontoblastceller i fortennene til marsvinene. Forskerne hadde som m̊al
å studere effekten av hvert av tilskuddene, og deretter å sammenligne dem.

X1, X2, . . . , Xn1 angir odontoblastlengdene til et tilfeldig utvalg av n1 marsvin som fikk til-
skudd 1 og Y1, Y2, . . . , Yn2 angir odontoblastlengdene til et tilfeldig utvalg av n2 marsvin som
fikk tilskudd 2. Vi antar at Xi ∼ N(µ, σ2), dvs. at Xi er normalfordelt med E(Xi) = µ og
Var(Xi) = σ2, og at Yj ∼ N(η, τ2) for i = 1, 2, . . . , n1 og j = 1, 2, . . . , n2, og at de to tilfeldige
utvalgene er uavhengige.

Totalt fikk n1 = 10 marsvin tilskudd 1 og n2 = 10 marsvin tilskudd 2. Datasettet finner du
(sortert) i tabellen under. Lengdene er i mikrometer (10−6 meter).

Tilskudd Observasjoner

Tilskudd 1: Appelsinjuice 8.2 9.4 9.6 9.7 10.0 14.5 15.2 16.1 17.6 21.5
Tilskudd 2: Askorbinsyre 4.2 5.2 5.8 6.4 7.0 7.3 10.1 11.2 11.3 11.5

Deskriptive m̊al for datasettet er x̄ = 1
10

∑10
i=1 xi = 13.18, ȳ = 1

10

∑10
j=1 yj = 8.00, sx =√

1
9

∑10
i=1(xi − x̄)2 = 4.44, og sy =

√
1
9

∑10
j=1(yj − ȳ)2 = 2.77.



a) Først skal vi bare studere situasjonen der appelsinjuice ble gitt, dvs. x-m̊alingene. Hva
er en god estimator for forventet lengde p̊a odontoblastcellene, µ? Hva blir estimatet
n̊ar data er som oppgitt over? Et punktestimat alene forteller ingenting om variablitet,
slik at vi ogs̊a ser p̊a et konfidensintervall for µ. Lag et 90 % konfidensintervall for µ

b) Gjenta det du gjorde i a) med askorbinsyre-dataene, dvs. y-malingene, men for η lager
du heller et 99 % (og ikke 90) konfidensintervall. Vil generelt et 90% konfidensintervall
være smalere eller bredere enn et 99% konfidensintervall (hvis vi laget begge intervallene
for η)?

c) Forskerne vil gjerne se p̊a forskjellen i effekten de to tilskuddene har p̊a forventet odon-
toblastlengde. Definer δ = µ − η som differansen mellom forventet odontoblastlengde
for de to tilskuddene. Hva er en god estimator for δ? Hva blir estimatet n̊ar data er som
oppgitt over? Skriv til slutt opp formelen for et 95% konfidensintervall for δ og regn ut
numerisk verdi. Er det grunn til å tro at de to tilskuddene har ulik effekt p̊a forventet
odontoblastlengde? (Dette spørsm̊alet skal vi jobbe mer med videre i kurset, men du
skal her basere svaret ditt p̊a konfidensintervallet du har laget.)

Fasit

2. a) 0.271, 0.302 b) 0.241, 0.292

3. a) 0.86, 0.69, 1/3 b) µ̂ er forventningsrett, Var(µ̂) = µ2/n d) [2nµ̂/zα/2, 2nµ̂/z1−α/2],

[808.90, 2341.71]

4. [10.61,15.75] [5.15,10.85] [1.66,8.70]


