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Oppgave 1 Et skadeforsikringsselskap regner med at erstatningsbeløpet X
ved en type skader har følgende fordeling:

F (x) = P (X ≤ x) =
{

0, x < a
1− (a/x)3, x ≥ a

(1)

hvor a = 1000 kroner.

a) Finn sannsynlighetstettheten f til X.

b) Hvor stort beløp µ blir gjennomsnittlig utbetalt i erstatning?

c) Finn medianen µ̃ til X og kommenter resultatet.

d) Finn sannsynligheten for at erstatningsbeløpet er større enn 10000 kroner.

e) Selskapet overveier å innføre en ny ordning der de erstatningsbeløp X som
med den gjeldende ordning ville overstige 10000 kroner reduseres til en mak-
simalerststatning på 10000 kroner. Skisser den kumulative fordelingsfunksjo-
nen til et tilfeldig valgt erstatningsbeløp etter nyordningen.

f) Hvor mye vil den gjennomsnittlige utbetalte erstatning bli redusert ved ny-
ordningen?

g) I pensum er en stokastisk variabel definert som en funksjon. Forklar hvor-
dan dette henger sammen for den stokastiske variabelen X ved å definere
passende utfallsrom.

h) I pensum inngår begrepet hendelse. Forklar dette begrepet og gi tre ulike
eksempel på hendelser hvor du bruker den stokastiske variabelen X.

i) Bruk eksempelet gitt av denne oppgaven til å vise at det finnes stokastiske
variabler som hverken har kontinuerlig eller diskret fordeling.

j) Median og forventningsverdi til X er begge mulige gjetninger på verdien til
et tilfeldig valgt erstatningsbeløp. Gi begrunnelser for dette.
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Figur 1: Et sykkelkjede.

Oppgave 2 Et sykkelkjede består av metall-ledd som vist i Figur 1. Hvert
ledd har en bruddstyrke X som er kontinuerlig fordelt med sannsynlighetstetthet

f(x | β) = 2x
β
e

−x2
β , x > 0 (2)

der β er en ukjent positiv konstant som karakteriserer bruddstyrkekvaliteten. Når n
slike tilfeldig valgte ledd med bruddstyrker henholdsvis X1, . . . , Xn settes sammen
til et kjede så antas bruddstyrken Y av kjeden å være lik den minste av X’ene.

a) Finn fordelingen F (x) = P(X ≤ x) til X.

b) Vis at X2 har eksponentialfordeling med skalaparameter β: X2 ∼ Exp(β).

c) Begrunn at X2
1 + · · ·+X2

n ∼ Gamma(n, β).

d) Vis at bruddstyrken Y har sannsynlighetstetthet g(y | β) = f(y | β/n).

e) Vis at 2nY 2/β er χ2-fordelt med 2 frihetsgrader.

f) Konstanten β skal estimeres på grunnlag av X1, . . . , Xn. Vis at rimelighets-
estimatoren blir β̂ = (∑

i X
2
i )/n.

g) Sammenlign β̂ med estimatoren β∗ = nY 2.

h) Anta at en ønsker et konfidensintervall for β med konfidenskoeffisient (1−α).
Utled et approksimativt konfidensintervall med utgangspunkt i β̂ og sentral-
grenseteoremet.

i) Hvor stor må n være for at den forventede lengde av intervallet basert på β̂
høyst skal bli β når α = 5%.

j) Utled rimelighetstesten for H0 : β = β0 og bruk dette til å utlede konfidens-
intervall for β. (rimelighetstesten = The generalized likelihood ratio test)


