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Oppgave 1

LaX være Binomisk fordelt:X ∼ Binomial(n = 300, p).

a) Finn et tilnærmet90% konfidensintervall forp når vi observererx = 75.

b) Den parameteren vi er interessert i er ikkep, menθ, hvor

p =
exp(θ)

1 + exp(θ)
.

Finn (ved hjelp ava)) et tilnærmet90% konfidensintervall forθ når vi observererx = 75.

Oppgave 2

La
X1, X2, . . . , Xn, Xn+1

være et tilfeldig utvalg av størrelsen+ 1 fra N(µ, σ2), der bådeµ ogσ2 er ukjent.

La

X =
1

n

n∑

i=1

Xi

og

S2 =
1

n− 1

n∑

i=1

(Xi −X)2.

Vi skal i denne oppgaven lage et prediksjonsintervall forXn+1 basert påX1, . . . , Xn.

a) Vis at
Xn+1 −X

S
√
1 + 1/n

er Student-t fordelt medn− 1 frihetsgrader.

b) Finnk slik at
Prob(X − kS < Xn+1 < X + kS) = 0.80

(Det observerte intervallet(x− ks, x+ ks) er et80% prediksjonsintervall forXn+1.)
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Oppgave 3

La
X = (X1, X2, X3) ∼ Multinomial(N, p = (p1, p2, p3))

dvs

Prob(X1 = x1, X2 = x2, X3 = x3) =
n!

x1! x2! x3!
px1

1 px2

2 px3

3

hvorx1 + x2 + x3 = N ogp1 + p2 + p3 = 1.

En modell fra genetikk, antar at

p1 = q2, p2 = 2q(1− q), p3 = (1− q)2

a) Finn Maximum likelihood estimator (MLE) for q, q̂.

Cramér-Rao’s ulikhet sier at (med notasjon fra lærebok)

Var(θ̂) ≥

{
−nE

[
∂2 log fY (Y ; θ)

∂θ2

]}
−1

.

b) Gjør rede for

1. hva dette resultatet betyr og kan brukes til, samt

2. hvilke forutsetninger som ligger til grunn for dette resultatet.

c) Bruk Cramér-Rao’s ulikhet til å finne en nedre grense for variansen til en forventningsrett
estimator forq.

d) Under generelle antakelser vil MLE forq, nårN → ∞, være Normalfordelt, forventningsrett,
og ha varians lik Cramér-Rao’s nedre grense.

Bruk dette resultatet til å konstruere et tilnærmet95% konfidensintervall forq.

e) Gjør rede for hvordan du vil undersøke om modellen fra genetikk er urimelig utifra dine ob-
servasjoner.
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Oppgave 4

Du har fått i oppgave å konstruere en hypotesetest som forkasterH0 på nivå5%, slik at

Prob(ForkastH0 | H0) = 5%. (1)

Du vil forkasteH0 hvis observert verdi er stor nok, og fordi observasjonen(e)er diskret har du

Prob(X ≥ 100 | H0) = 4%

mens
Prob(X ≥ 99 | H0) = 6%,

dvs, du klarer ikke å tilfredsstille ligning (1).

a) Vis at du kan modifisere testen din slik at ligning (1) er oppfylt, dersom du har en (rettferdig)
mynt tilgjengelig.

Diskuter resultatet.


