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Oppgave 1.

Ved alle tidspunkter inneholder en urne N baller, noen hvite og noen sorte.
Ved hvert tidspunkt blir en ball trukket tilfeldig ut av urnen og denne blir
erstattet med en hvit ball med sannsynlighet p og en sort ball med sannsyn-
lighet 1 − p. La Xn være antall hvite baller i urnen etter n tidsenheter. Vi
vil i første del av oppgaven anta 0 < p < 1.

(a) Forklar hvorfor {Xn, n ≥ 0} er en tidshomogen Markov kjede.

(b) Hva er utfallsrommet til Markov kjeden?

Hva er klassene?

Hva er deres perioder?

Er klassene transiente, null rekurrente eller positiv rekkurente?

(c) Beregn overgangssannsynlighetene Pij for alle i, j.

(d) La πj = limn→∞ P n
ij der P n

ij = P (Xn = j|X0 = i).

For N = 2, finn πj.

Utifra formen p̊a denne løsningen, gjett deg til hva løsningen er for
generell N . (Du behøver ikke å gøre en matematisk verifisering av
denne gjetningen.)

(Fortsettes side 2.)
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(e) Anta n̊a p = 1. Hva er den forventede tid til det kun er hvite baller
hvis vi starter med X0 = i?

Oppgave 2.

Anta {X(t), t ≥ 0} er en Brownsk bevegelse, dvs

(i) X(0) = 0

(ii) {X(t), t ≥ 0} har stasjonære og uavhengige inkrementer

(iii) for hver t > 0 s̊a er X(t) normalfordelt med forventning 0 og varians
σ2t.

La Ta være det første tidspunkt prosessen treffer a.

(a) Vis at for a > 0 s̊a er

P (Ta ≤ t) = 2P (X(t) ≥ a).

Oppgave 3.

Bering-Chukchi-Beafort populasjonen av “Bowhead whales” er en truet hvalart
som om v̊aren migrerer fra vestre og sentrale Bering Sea opp til østre Beau-
fort Sea. Estimering av populasjonsstørrelse gjøres ved telling av hvaler som
passerer et strede mellom vinter- og sommer omr̊adene.

(a) En mulig modell for hvaler som passerer stredet er at de følger en
Poisson prosess med intensitet λ.

Du f̊ar oppgitt følgende definisjon av Poisson prosessen,

(i) {N(t), t ≥ 0} er en telleprosess med N(0) = 0.

(ii) Prosessen er stasjonær med uavhengige inkrementer.

(iii) P (N(h) = 1) = λh + o(h)

(iv) P (N(h) ≥ 2) = o(h)

Diskutér om disse antagelsene er rimelige i den konkrete situasjonen.

Vi vil i det videre anta at en slik Poisson prosess er rimelig uansett hvilke
innvendinger du måtte ha om dette.
Ikke alle hvaler vil observeres av ulike årsaker (undervannsopphold, d̊arlig
sikt og lignende). La d være sannsynligheten for at vi observerer en hval og
at alle hvaler observeres uavhengige av hverandre.

(Fortsettes side 3.)
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(b) Hvis Y (t) er antall hval som er observert ved tidspunkt t, hva slags
prosess vil {Y (t), t ≥ 0} være? Gi en matematisk begrunnelse for
svaret.

Anta n̊a observasjoner skjer ved menneskelig overv̊akning. Hvis det g̊ar lang
tid uten noen observasjoner, er det rimelig å anta at årv̊akenheten blir noe
d̊arligere. Anta derfor n̊a at sannsynligheten for å observere en hval er en
avtagende funksjon d(s) der s er tiden fra forrige observasjon

(c) La Xi være tiden mellom i − 1-te og i-te observasjon.

Anta først at P (X1 > t|N(t) = n) =
(

t−D(t)
t

)n

der D(t) =
∫ t

0
d(s)ds.

Finn Pr(X1 ≤ t).

Argumentér for at X1, X2, ... er uavhengige og identisk fordelte. Hvis
fremdeles Y (t) er antall hvaler observert ved tidspunkt t, hva slags
prosess blir n̊a {Y (t), t ≥ 0}? Begrunn svaret.

(d) Vis s̊a at P (X1 > t|N(t) = n) =
(

t−D(t)
t

)n

.

SLUTT


