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Nedenfor er det gitt kritiske verdier tα,ν for t-fordelingen med ν frihetsgrader for noen verdier
av α og ν. Du vil få bruk for tabellen i Oppgave 3.

α : 0.05 0.025 0.01 0.005

tα,17 : 1.740 2.110 2.567 2.898
tα,18 : 1.734 2.101 2.552 2.878
tα,19 : 1.729 2.093 2.539 2.861

Oppgave 1

Etter forskriftene skal mengden av organisk karbon i drikkevannet ikke overstige 5.0 mg/l.
Ingeniørene ved et vannverk tar fem prøver av drikkevannet for å kontrollere vannkvaliteten.
La X1, . . . , X5 være mengden av organisk karbon i hver av de fem prøvene. Vi vil anta at Xi-ene
er uavhengige og N(µ, σ2)-fordelte, der µ er den faktiske konsentrasjonen av organisk karbon i
drikkevannet. I punktene a-d vil vi anta at σ = 0.5 mg/l.

a) Ingeniørene ved vannverket vil bruke hypotesetesting til å vurdere om drikkevannet
inneholder for mye organisk karbon. De diskuterer om de skal teste

H0 : µ ≤ 5.0 mot Ha : µ > 5.0,

eller om de skal teste

H0 : µ ≥ 5.0 mot Ha : µ < 5.0.

Diskuter de to formuleringene av hypotesetestingsproblemet. Kommenter spesielt hvilken
konklusjon en vil få for hver av de to formuleringene hvis nullhypotesen blir forkastet.

I resten av oppgaven vil vi se på testing av H0 : µ ≥ 5.0 mot Ha : µ < 5.0.

Innholdet av organisk karbon i de fem vannprøvene ingeniørene tok var

5.37, 4.88, 4.32, 4.59, 4.14

(Fortsettes på side 2.)
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b) Utled en test med signi�kansnivå 5%.
Hva blir konklusjonen ut fra de fem observasjonene som ble gjort?

c) Bestem P-verdien og forklar hva den betyr.

d) Hvor mange vannprøver må ingeniørene ta for at sannsyligheten for feil av type II skal
være høyst 10% hvis konsentrasjonen av organisk karbon er 4.5 mg/l.

Vi har i punktene a-d antatt at σ = 0.5 mg/l. I praksis vil ikke σ være kjent, så den må estimeres
fra vannprøvene.

e) Forklar hvordan du nå vil gå fram for å teste H0 : µ ≤ 5.0 mot Ha : µ > 5.0.
(Du skal ikke gjøre noen beregninger her.)

Oppgave 2

La X1, X2, . . . , Xn være uavhengige stokastiske variabler med sannsynlighetstetthet

f(x) =

{
1
θ2
xe−x

2/(2θ2) for x > 0,

0 ellers.

Vi sier at de stokastiske variablene er Rayleigh fordelt. For Rayleigh fordelingen har vi at
E(Xi) = θ

√
π
2 og E(X2

i ) = 2θ2. (Du skal ikke vise dette.)

a) Vis at momentestimatoren er θ̃ = X
√
2/π, der X =

∑n
i=1Xi/n.

Bruk sentralgrensesetningen til å vise at θ̃ er tilnærmet N(θ, σ2
θ̃
)-fordelt, der

σ2
θ̃
=

4− π

nπ
θ2.

b) Sett opp likelihooden og log-likelihooden og �nn et uttrykk for maksimum likelihood
estimatoren θ̂.

c) Vis at Fisher informasjonen i én observasjon er I(θ) = 4/θ2.

d) Begrunn at θ̂ er tilnærmet N(θ, σ2
θ̂
)-fordelt og �nn et uttrykk for σ2

θ̂
.

Hvilken av estimatorene θ̃ og θ̂ vil du foretrekke? Begrunn svaret ditt.

Oppgave 3

Det har blitt gjort en studie av utslipp av dinitrogenoksid (N2O) fra en liten dieseldrevet lastebil.
Formålet med studien var å �nne ut hvordan utslippet varierer med luftfuktigheten og lufttrykket.
Det ble tilsammen gjort 20 målinger av utslippet under ulike forhold.

Vi vil bruke lineær regresjon til å analysere dataene. Responsen, N2O, er utslipp av dinitrogenoksid
(ppm), mens forklaringsvariablene er:

trykk lufttrykk (mmHg),

fukt luftfuktighet (prosent).

På neste side er det gitt et matrise-spredingsplott som gir en oversikt over dataene.

(Fortsettes på side 3.)
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Vi gjør først en regresjonsanalyse med lufttrykk som eneste forklaringsvariabel. Vi tilpasser da
den lineære regresjonsmodellen

Yi = β0 + β1xi1 + εi, (1)

der responsen Yi er utslipp av dinitrogenoksid og forklaringsvariabelen xi1 er lufttrykk minus
750 mmHg. Resultatet av denne analysen er gitt i R-utskriften nedenfor. (Vi har fjernet en del
av resultatene i utskriften.)

Call:

lm(formula = N2O ~ I(trykk - 750), data = utslipp)

Coefficients:

Estimate Std. Error

(Intercept) 1.033773 0.020147

I(trykk - 750) 0.018195 0.003384

---

Residual standard error: 0.07343

Multiple R-squared: 0.6163

a) Gi en fortolkning av estimatene for β0 og β1 og bestem et 99% kon�densintervall for β1.

Vi gjør så en regresjonsanalyse med både lufttrykk og luftfuktighet som forklaringsvariabler.
Vi tilpasser da den lineære regresjonsmodellen

Yi = β0 + β1xi1 + β1xi2 + εi, (2)

der Yi og xi1 er som for modell (1) og xi2 er luftfuktighet minus 50 prosent. Resultatet av denne
analysen er gitt i R-utskriften på neste side.

(Fortsettes på side 4.)
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Call:

lm(formula = N2O ~ I(trykk - 750) + I(fukt - 50), data = utslipp)

Coefficients:

Estimate Std. Error

(Intercept) 0.9737589 0.0199131

I(trykk - 750) 0.0064514 0.0036226

I(fukt - 50) -0.0026547 0.0006131

---

Residual standard error: 0.05211

Multiple R-squared: 0.8175

b) Sammenlign estimatene for β1 i modell (1) og modell (2). Hvordan kan du forklare at
estimatene er såpass forskjellige?

c) Bestem et estimat for forventet utslipp når lufttrykket er 740 mmHg og luftfuktigheten
er 80 prosent. Forklar hvorfor du ikke kan �nne standardfeilen til dette estimatet ut fra
informasjonen i R-utskriften.

Vi innfører nå matrisen

X =


1 x11 x12
1 x21 x22
1 x31 x32
...

...
...

1 x20,1 x20,2

 .

Da har vi at

(
X′X

)−1
=

 0.1460 0.0212 0.00313
0.0212 0.00483 0.000612
0.00313 0.000612 0.000138

 .

d) Bruk resultatet ovenfor og R-utskriften til å bestemme standardfeilen til estimatet i punkt c.
Bestem også et 95% kon�densintervall for forventet utslipp når lufttrykket er 740 mmHg
og luftfuktigheten er 80 prosent.

SLUTT


