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Sjekk ogs̊a de diverse beskjeder som blir gitt underveis (ganske riktig, under «Beskjeder»,

eller «Messages», annetsteds p̊a kurssiden).

Pensum er angitt under «pensum og læringskrav», og er alts̊a basert p̊a Jay L. Devore

og Kenneth N. Berk: Modern Mathematical Statistics with Applications (2nd ed., 2012).

Dessuten vil jeg lage noen tilleggsoppgaver og ‘lecture notes’ underveis, og som etter hvert

vil bli lagt ut p̊a kurssiden.

Uke 34, 22.8 til 27.8: Kurset starter. Jeg var p̊a konferanse i Belgia i starten av uken,

og oppgaveregningen (som vil bli ledet av Emil Stoltenberg) starter ikke før i uke 35, s̊a

akkurat denne uken foreleste jeg torsdag og fredag.

Jeg ga en passelig bred innledning til hele kurset (dets innhold, ambisjoner, intensjoner,

samt de vanlige praktiske aspekter, som Oblig I, Oblig II, eksamen). Videre gikk jeg

gjennom de relevante hovedbiter av Ch 6 (inkludert LLN, the law or large numbers, de

store talls lov, og CLT, the central limit theorem, sentralgrenseteoremet), og starter neste

uke p̊a Ch 7. Ch 7 er sentral i pensum, siden estimering av parametre følger oss gjennom

resten av kurset, i ulike situasjoner.

For et par punkters vedkommende tillot jeg meg å g̊a en smule lenger enn læreboken. (a)

Jeg viste ordentlig, uten h̊andveiving, at X̄ og
∑n

i=1
(Xi − X̄)2 er stokastisk uavhengige,

for et normalfordelt sample, samt like ordentlig, uten referanse til en noe obskur egenskap

ved adderte χ2-fordelinger, at joda,
∑n

i=1
(Xi − X̄)2 ∼ σ2χ2

n−1
. (b) Jeg viste frem et noe

bedre bevis enn i boken for sentralgrenseteoremet, ved å vise at den momentgenererende

funksjonMn(t) for
√
nX̄n virkelig konvergerer mot exp( 1

2
t2), n̊arXi-ene er uavhengige med

samme fordeling, og med forventning 0, standardavvik 1 (og med endelig mgf i næheten

av null). Dette medfører alts̊a at om Xi-ene er uavhengige med samme fordeling, og med

forventning µ og standardavvik σ, s̊a vil størrelsen

Zn =
X̄n − µ

σ/
√
n

konvergere i fordeling mot N(0, 1).

Jeg snakket ogs̊a kort om programpakken R; dette vil bli mer konkret fra og med uke 36.

Merk at oppgaver til uke 35 er lagt ut, tidlig nok i uke 34, osv.
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Uke 35, 29.8 til 3.9: Fra Ch 7 er seksjonene 1, 2, 4 pensum. Denne uken har jeg gjen-

nomg̊att det meste av 1 og 2, og tar seksjon 4 p̊a kommende mandag, der jeg antagelig

ogs̊a rekker å starte p̊a Ch 8.

Ch 7 handler om estimeringsmetoder, og jeg har snakket om moment-metoden, kvantil-

metoden, og maximum-likelihood-metoden. Jeg har ogs̊a vært innom minste-kvadraters-

metoden, s̊avidt, selv om den først kommer med mer tyngde i Ch 12. P̊a tavlen har jeg

ogs̊a tatt med et par modeller og situasjoner som ikke st̊ar i boken, f.eks. modellen med

tetthet

f(x, θ) = θxθ−1 for x ∈ (0, 1).

Den har kumulativ F (x, θ) = xθ, s̊a 0.75-kvantilen, for eksempel, blir 0.751/θ. Setter man

denne lik den empiriske 0.75-kvantilen Q.75 (et tall man f̊ar fra R ved å skrive Q75 <-

quantile(x,0.75), dersom dataene er lagret i x), har man en ligning som gir en passende

estimator:

θ̂ =
log 0.75

logQ.75
.

For moment-metoden, anta mine datapunkter har W3 = (1/n)
∑n

i=1
x3

i = 0.345. Finn et

estimat for θ basert p̊a denne opplysningen.

Jeg nevnte ogs̊a Weibull-fordelingen [mrk. sv. utt.], som har kumulativ fordelingsfunksjon

F (x, a, b) = 1− exp{−(x/a)b} for x > 0.

Les denne ukens Universitas, side 17 (siste uke august 2016), om min PhD-student Céline

Cunen, som har arbeidet med s.k. overlevelsesanalyser for Game og Thrones (n̊ar dør

folk?) og Rosekrigene (the Wars of the Roses, 1455–1487). For en veldefinert populasjon

av n = 407 viktige mennesker under rosekrigene (viktige nok til at de havner i wikipedia

og andre historiske kilder), finner jeg 0.25-kvantil 46.5 år og 0.75-kvantil 70 år. Tilpass

en Weibull-fordeling, og lag en graf over overlevelsessannsynligheten, Pr{T ≥ t}, for en

person i denne populasjonen. (Dette, med flere temaer, blir vel en oppgave i løpet av

kurset, kanskje del av en Oblig.)

Om du er mer enn 18 år kan du lese Daniel Kehlmanns roman Die Vermessung der Welt

(Oppmålingen av verden, 2005), og skildringen av Gauß’ bryllupsnatt fra 1805.

Uke 36, 5.9 til 10.9:

Uke 37, 12.9 til 17.9:
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