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Oppgave 1

En studie er gjennomført for å finne ut hvordan levetiden til en spesiell type bremseklosser
avhenger av type kjøring. Seks biler av samme merke og årsmodell ble valgt ut, og typen av
kjøring for hver av dem ble klassifisert ved variabelen w med verdier 0 = hovedsakelig bykjøring,
1 = blandet kjøring, eller 2 = hovedsakelig motorveikjøring.

Følgende data ble innhentet:

yi di wi xi1 xi2

22.7 1 0 0 0
41.0 0 1 1 0
54.2 1 2 0 1
59.8 0 0 0 0
62.4 1 1 1 0
73.1 0 2 0 1

Her er yi (med enhet 1000 km) den observerte bremseklosslevetid og di er sensureringsstatus
for bil nummer i (di = 1 betyr ikke-sensurert, di = 0 betyr høyresensurert). Kovariaten wi er
verdien på variabelen w for type kjøring. I analysen vil w bli representert ved kovariatene x1

og x2, hvor x1 = 1 hvis w = 1 og x1 = 0 ellers; og x2 = 1 hvis w = 2 og x2 = 0 ellers. Verdiene
for x1 og x2 for hver bil er for enkelhets skyld også gitt i tabellen.
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I studien bruker man en Cox-modell for dataene.

a) Sett opp et uttrykk for hasardraten (feilraten) for levetiden til en bremsekloss som funk-
sjon av tiden t og kovariatene x1 og x2. Hvilke antagelser ligger til grunn når en Cox-
modell brukes for denne situasjonen?

Finn et uttrykk for pålitelighetsfunksjonen (overlevelsesfunksjonen) for en bremsekloss
på en bil som brukes hovedsakelig på motorveier.

b) Beregn et uttrykk for Cox’ partielle likelihood for de gitte dataene.

c) Det viser seg at den maksimale verdi for log partiell likelihood er −3.67. Bruk dette til å
regne ut verdien for en testobservator for å teste nullhypotesen at type kjøring ikke har
betydning for levetiden til bremseklossene.

Hva er konklusjonen på denne testen? Bruk signifikansnivå 5%.

Oppgave 2

Man har registrert tidspunktene for kritiske feil på en enkeltstående kompressor opp til τ = 650
dager etter start. Det antas at reparasjoner er minimale og tar en neglisjerbar tid. Vi antar
derfor at feiltidspunktene følger en ikke-homogen Poisson-prosess med intensitetsfunksjon w(t)
og kumulativ intensitetsfunksjon W (t).

Følgende data ble observert (i dager etter start):

i si

1 120
2 347
3 420
4 512
5 595

a) Hvordan ville du estimere den kumulative intensitet W (t) når det ikke gjøres noen pa-
rametriske antagelser? Tegn den estimerte kurven for W (t).

Tyder plottet på en trend i feilintensiteten?

Finn et tilnærmet 95% konfidensintervall for verdien til W (595).

b) Gjennomfør Laplace-testen for å undersøke om det er trend i feiltidspunktene. Hva blir
konklusjonen hvis du velger signifikansnivå 5%?

Hva kan fortegnet på denne testobservatoren si oss om eventuell voksende eller avtagende
trend?
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I resten av oppgaven antar vi at ROCOF w(t) for feilprosessen er av såkalt loglineær type, dvs.

w(t) = eα+βt for t > 0,

der α > 0 og −∞ < β < ∞ er ukjente parametre.

c) Vis at

W (t) =
eα(eβt

− 1)

β
.

Vis at log likelihood-funksjonen for dataene kan skrives

l(α, β) = 5α + 1994β −
eα(e650β

− 1)

β
.

d) Beregn profil log likelihood-funksjonen l̃(β) for β.

En graf av l̃(β) er gitt under.
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Bruke grafen (grovt)

1. til å finne maksimum likelihood estimatet for β,

2. til å finne et tilnærmet 95% konfidensintervall for β,

3. til å teste, med signifikansnivå 5%, nullhypotesen at det ikke er noen trend i feil-
prosessen.

e) Anta at dataene isteden bare var gitt i intervaller, dvs. som følger:

Intervall Antall feil
(0, 100] 0

(100, 200] 1
(200, 300] 0
(300, 400] 1
(400, 500] 1
(500, 600] 2
(600, 650] 0

Finn et uttrykk for log likelihood-funksjonen i dette tilfellet.

Oppgave 3

La Φ0(w) og φ0(w) være, henholdsvis, den kumulative fordelingsfunksjon og sannsynlighets-
tettheten for en stokastisk variabel W med mulige verdier i (−∞,∞). Anta videre at φ0(w) > 0
for w ∈ (−∞,∞).

a) Forklar hvordan Φ0(w) og φ0(w) brukes til å definere en log-lokasjon-skala familie av
fordelinger for en levetid T , indeksert av parametre −∞ < µ < ∞ og σ > 0.

Sett spesielt opp den kumulative fordelingsfunksjon og sannsynlighetstettheten for T ,
uttrykt ved Φ0(w), φ0(w), µ og σ.

La W ha fordeling gitt ved den standard logistiske fordeling, dvs. la

Φ0(w) =
ew

1 + ew
for −∞ < w < ∞. (1)

Det er kjent at den tilsvarende familie av fordelinger for T da kalles den log-logistiske familie.

b) Vis at den log-logistiske familie av fordelinger for T kan reparametriseres med α > 0, γ >

0 slik at pålitelighetsfunksjonen (overlevelsesfunksjonen) kan skrives

RT (t) =
1

1 + γtα
for t > 0.

Forklar hvordan dette kan brukes til å konstruere et sannsynlighetsplott for å sjekke om
et høyresensurert datasett kan antas å komme fra den log-logistiske familie.
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c) Forklar hvordan W kan brukes til å definere en parametrisk regresjonsmodell for levetider
T med tilhørende kovariatvektor x = (x1, . . . , xk).

Skriv ned et uttrykk for pålitelighetsfunksjonen til T med kovariatvektor x når Φ0(w) er
den standard logistiske fordelingsfunksjon gitt ved (1).


