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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 Q0.75 (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 x
3
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 of 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: Denne uken har jeg forelest Ch 8, konfidensintervaller (KI). Jeg

har gjennomg̊att de klassiske slike, for (a) binomisk (n, p), (b) normal µ, (c) normal σ.

Dessuten diskuterte jeg KI for forventningsverdien µ = EXi, uten å anta noe spesifikt

om fordelingen i det hele tatt (utover at den skal ha en endelig varians). Da sier CLT,

sentralgrenseteoremet, at

Vn =
X̄ − µ

σ/
√
n

→d N(0, 1), (1)

hvilket medfører f.eks. at

Pr{−1.645 ≤ Vn ≤ 1.645} → Pr{−1.645 ≤ N(0, 1) ≤ 1.645} = 0.90,
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hvilket igjen streit nok leder til

Pr{X̄ − 1.645σ/
√
n ≤ µ ≤ X̄ + 1.645σ/

√
n} .

= 0.90.

Dette er «interessant, men ikke direkte brukelig», siden σ nesten bestandig er ukjent, s̊a

vi har fortsatt ikke laget et ekte KI. Men vi har ogs̊a at

Wn =
X̄ − µ

σ̂/
√
n

→d N(0, 1), (2)

der σ̂ er den vanlige estimatoren for σ. Av dette følger det vi trenger, nemlig

Pr{X̄ − 1.645 σ̂/
√
n ≤ µ ≤ X̄ + 1.645 σ̂/

√
n} .

= 0.90,

alts̊a et ekte KI, X̄ ± 1.645 σ̂/
√
n.

Du må gjerne prøve å bevise (2) fra (1), f.eks. ved å vise følgende først (om konvergens

i fordeling og konvergens i sannsynlighet, jfr. konsistens av estimatorer). Dersom Xn →d

N(0, 1), og Yn →pr 1, ja, s̊a vil ogs̊a XnYn →d N(0, 1).

Jeg snakket ogs̊a (noks̊a kortfattet) om bootstrapping. Her er et eksempel, basert p̊a de

n = 16 datapunktene i Exercise 7.3, og med parameteren θ = σ/µ. Estimatet blir θ̂ =

σ̂/µ̂ = 0.254, og spørsmålet er hvordan vi kan lage et KI, med konfidensgrad f.eks. 90%.

Bootstrapping fungerer:

thetahat <- sd(xx)/mean(xx) # 0.2535

boot <- 1000

thetahatstar <- 0*(1:boot)

for (bb in 1:boot)

{
xxstar <- sample(xx,nn,replace=T)

thetahatstar[bb] <- sd(xxstar)/mean(xxstar)

}
hist(thetahatstar,breaks=20) # having a look

CI <- quantile(thetahatstar,c(0.05,0.95))

hvilket gir intervallet [0.189, 0.294]. (Dette fordrer at jeg har kalt dataene xx; jeg har ogs̊a

brukt nn <- length(xx), eller sagt fra p̊a annen måte at jo, n <- 16.)

Merk at dette er (i) temmelig enkelt og (ii) meget generelt; hvis jeg velger en annen

parameter γ istedetfor θ, og finner en estimator γ̂ istedetfor θ̂, er det bare noen små

endringer i programmet som skal til for å lage KI for γ. Det jeg har vist frem her er

bootstrap-percentilmetoden. Det finnes visse forbedringer, men det faller utenfor pensum

i dette kurset.

Ellers nevnte jeg Kavli og Moser (og Alan Alda), samt Student 1908.

Fredag 9.9 er Nils Emil (siden han holder foredrag om sensurerte data p̊a Klækken-

seminar), og i uke 37 er Emil Nils (siden han da er utaskjærs).
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Uke 37, 12.9 til 17.9: Denne uken var Nils utaskjærs, og Emil foreleste. Han kom gjennom

det meste av kapittel 9, om tester, signifikansniv̊a, styrkefunksjon, p-verdier (p-values).

Uke 38, 19.9 til 24.9: Denne uken har jeg først avrundet kapittel 9, med oppsummering

av de viktigste begrepene fra hypotesetesting (signifikansniv̊a, p-verdi, styrke, sample-size-

bestemmelse).

En streit proptotype-situasjon det er fornuftig å forst̊a godt er som følger: X1, . . . , Xn

er u.i.f. fra N(θ, σ2), med kjent σ (n̊ar σ er ukjent, hvilken den ofte er, n̊ar den dertil bydes

en leilighet, blir det meste «analogt, men teknisk vanskeligere»). Vi skal teste H0: θ = 0

mot alternativet θ > 0. Vi forkaster dersom gjennomsnittet θ̂ = X̄n er stort nok, si X̄n ≥ k,

og spørsmål 1 er hva k må være, for å oppn̊a et gitt niv̊a, f.eks. 0.05. Niv̊akravet er alts̊a

Pr(X̄n ≥ k |H0) = 0.05.

Men venstresiden er det samme som

Pr(
√
nX̄n/σ ≥

√
nk/σ | θ = 0) = Pr(N(0, 1) ≥

√
nk/σ),

s̊a «stort nok» betyr her
√
nk/σ = z0.95 = 1.645, eller k = 1.645σ/

√
n. Merk av denne

merkestaven i terrenget, som sier fra om hvilke X̄n-verdier som er store nok eller små nok,

blir mindre med økende n og med avtagende σ.

Spørsmål 2 er hvilken oppdagelseskraft testen har, som er sjansen for å oppdage at

H0 er gal, n̊ar den faktisk er gal. Dette er testens styrkefunksjon (power function), nemlig

π(θ) = Pr(forkaste | θ) = Pr(
√
n(X̄n − θ)/σ ≥ 1.645−

√
nθ/σ) = Φ(

√
nθ/σ − 1.645),

der Φ(u) = Pr(N(0, 1) ≤ u) er den kumulative funksjonen for standardnormalfordelingen.

Styrken vokser med n og med avtagende σ. Hvis du har et laboratorium som leverer

målinger med σ = 1.357, og din sjef forlanger at oppdagelsessjansen med din 0.05-niv̊a-

test skal være 99%, for θ = 0.50, kan du regne ut hvor mange datapunkter sjefen må betale

for (gjør det!).

Videre forklarte jeg diverse aspekter rundt LR-testen (for likelihood-ratio, likelihood-

brøken). Denne ratio er

LR =
maxH0

L(θ)

maxbig L(θ)
,

der maksimum finnes under henholdsvis H0- og big-omstendigheter, der big betyr i den

store a-priori-modellen, uten restriksjoner. Brøken er mindre enn 1, s̊a dens logaritme er

negativ. Det store, kule, usedvanlig brukandes LR-teoremet er at

Z = −2 log LR = 2{ℓmax(big)− ℓmax(H0)}

konvergerer i fordeling mot en χ2
df , n̊ar antall datapunkter øker, og der antall frihetsgrader

er en enkel opptellingsøvelse,

df = (antall parametre estimert i big)− (antall parametre estimert under H0).
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Her er ℓ(θ) log-likelihood-funksjonen, alts̊a ℓ(θ) = logL(θ). Skal man i Oblig I teste

H0: (a1, b1) = (a2, b2), for Weibull-fordelingene for menn og kvinner, er det 4 parametre

i big og 2 parametre under H0, s̊a da kan man beregne Z-differansen og sjekke om dette

tallet er stort eller passe for en χ2
2.

Jeg gjennomgikk ogs̊a en del av delhistoriene i Chapter 10. Jeg flagget det ikke

urimelige synspunkt at en «dyktig, klok og muligens en anelse lat» student kan bestemme

seg for ikke å lese det lange Chapter 10, dersom vedkommende bestemmer seg for å løse alle

problemer via LR-testen. Dette er fullt mulig (men underkommunisert i boken). Det gode

er alts̊a at man har en enhetlig strategi, som kan brukes i hver ny situasjon; det ikke s̊a store

minustegnet er at man g̊ar glipp av eksakte løsninger, i visse pene nok standardsituasjoner.

Gladmelding: Oblig I er lagt ut (et av kursets tre høydepunkter)!, torsdag 22.9, med

leveringsfrist torsdag 6.10.

Uke 39, 26.9 til 1.10: Her skal jeg avrunde Chapter 10 og s̊a starte p̊a kursets siste og

viktige kapittel, Chapter 12. Jobb med Oblig I.

Uke 40, 3.10 til 8.10: Leveringsfrist torsdag 6.10 for Oblig I.

Uke 41, 10.10 til 15.10: Nils dirigerer et Research Kitchen denne uken – men oi!, da er

det jo midtveisuke, som er undervisningsfri, har fakultetet bestemt.
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