
Fasit til eksamen STK1000, 4.12.2007.

Oppgave 1.

a) Å trekke 1000 + 1000 biler tilsammen synes å være rimelig høyt for å
ha kontroll med tilfeldigheter knyttet til utvalget. Valg av registre er
ogs̊a fornuftig for å sikre representative utvalg. Legg merke til at biler
med sommerdekk blir holdt utenfor. En svakhet ved forsøksopplegget
er at det er biler som blir trukket ut uten å ha informasjon om hvem
som kjører bilen mest. Her kommer kjønn og alder til vedkommende
inn som skjulte variable.

b) Antagelsene er fornuftige. Enten er en bil involvert i minst en ulykke
i løpet av vintersesongen eller ei. Sannsynligheten for at en av de til-
feldige valgte bilene med piggdekk er involvert, er den samme for alle
disse bilene. Tilsvarende for bilene med andre vinterdekk. Siden ut-
valgsstørrelsene p̊a 1000 er små i forhold til populasjonene av biler med
henholdsvis piggdekk og andre vinterdekk, er det tilnærmet uavhengighet
mellom resultatene for de enkelte bilene.

c)
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Tilnærmelsen er grei siden 1000 ·0.01 = 10 og 1000(1−0.1) = 990, dvs.
begge er minst 10.

d) En forventningsrett estimator for p er X/1000 og for q Y/1000. En
forventningsrett estimator for p− q er da:
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Setter vi inn for X = x = 12 og Y = y = 20, f̊ar vi estimatet
(12 − 20)/1000 = −0.008, dvs. at bruken av piggdekk ser ut til å
redusere sannsynligheten noe for at en bil er involvert i minst en ulykke
i løpet av vintersesongen sammenlignet med bruk av andre vinterdekk.

Oppgave 2.

a) Bruker t(12 − 1) = t(11) fordelingen. Med konfidensgrad 95% blir
t∗ = 2.201. 95% konfidensintervallet blir da fra Minitab-utskriften:

365.5± 2.201
333.2√

12
= 365.5± 211.7 = (153.8, 577.2)

b) Beregner følgende størrelse:

t =
365.5− 200

333.2/
√

12
= 1.721

La T ∼ t(11). P -verdien er da:

P (T > 1.721) ≥ P (T ≥ 1.796) = 0.05

Følgelig forkastes ikke H0 p̊a 5% signifikansniv̊a.

c) Se p̊a observasjonsparet (Yi, xi) av vekt og lengde, i = 1, . . . , 12. En
enkel lineær regresjonsmodell er:

Yi = β0 + β1xi + εi,

der β0 er skjæringspunktet med y-aksen og β1 er stigningskoeffisienten.
Vi antar at εi-ene er uavhengige N(0, σ). Parametrene i modellen er
β0, β1 og σ. Fra utskriften finner vi følgende estimater: b0 = −468.91,
b1 = 28.462 og S = 109.416.

d) Et 95% prediksjonsintervall for vekten til en nyfisket abbor med lengde
40 cm finnes fra utskriften og er lik (406.2,933.0). Antall frihetsgrader
er 12− 2 = 10. t∗ for 10 frihetsgrader og konfidensgrad 95% er 2.228.

e) Ved bruk av bredde som forklaringsvariabel er R2 = 0.905 mot 0.902
med lengde som forklaringsvariabel. Førstnevnte gir derfor ørlite bedre
tilpassning enn den siste. Begge tilpassninger er gode.

f) Ved bruk av b̊ade lengde og bredde som forklaringsvariable øker R2 til
0.913. Det er derfor lite å hente p̊a å ta med en forklaringsvariabel
til. Legg merke til at n̊a er hverken β1 eller β2 signifikant forskjellige
fra 0. Det betyr ikke at en kan droppe b̊ade lengde og bredde som
forklaringsvariable. Her dreier det seg først og fremst om modelltil-
passning og ikke om hypotesetesting.
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