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Oppgave 1

La X være binomisk fordelt med parametre n som antall forsøk og p som
suksessansynlighet, X ∼ B(n, p). En estimator for p er da gitt ved p̂ = X

n .

a

Vis at p̂ er forventningsrett.

Utled et uttrykk for variansen til p̂.

b

Forklar hva en likelihoodfunksjon er og vis at L(p) =
(
n
X

)
pX(1 − p)n−X er

likelihooden for p i dette tilfellet.

Vis at p̂ = X
n er maksimum likelihood estimator for p.

Benytt likelihoodteori for å finne et (tilnærmet) uttrykk for variansen til p̂.
Sammenlign med variansuttrykket fra punkt a.

c

Tilnærmet has at
Z(p) =

p̂− p√
p(1− p)

√
n

er godt standardnormalfordelt når np > 10 og n(1− p) > 10.

Bruk dette til å konstruere en hypotesetest med tilnærmet 5% nivå for
H0 : p = p0 mot Ha : p 6= p0.

Utfør testen når X = 15, n = 50 og p0 = 0.5. Finn også tilnærmet P-verdi
for testen.

(Fortsettes på side 2.)



Eksamen i STK1110, Tirsdag 18. desember 2018 Side 2

d

Forklar hvorfor mengden {p : |Z(p)| < 1.96} blir et tilnærmet 95%
konfidensintervall for p.

Vis hvordan dette intervallet kan avleses grafisk ved å plotte Z(p) mot p.

Vis også at intervallet kan finnes analytisk ved å løse en 2.gradsulikhet (men
du skal ikke utlede de faktiske løsningene, de er oppgitt under).

e

Løsningen på 2.gradsulikheten kan uttrykkes som

p̂+ 1.962/2n

1 + 1.962/n
± 1.96√

n

√
p̂(1− p̂) + 1.962/4n

1 + 1.962/n

(dette skal du ikke vise!)

Når n er stor kan ledd av typen a/n ignoreres. Finn forenklingen av intervallet
etter denne tilnærmingen.

Sammenlign dette intervallet med det tilnærmede 95% konfidensintervallet
du får basert på at

p̂− p√
p̂(1− p̂)

√
n

er tilnærmet standardnormalfordelt.

Vis utledningen av konfidensintervallet basert på denne tilnærmingen.

Oppgave 2

Dataene i denne oppgaven kommer fra et eksperiment vedrørende reduksjon
i isoleringsevne for en elektrisk isolator som har blitt utsatt for ulike
nivåer av temperatur over varierende lengde av tid. Responsvariabelen er
isoleringsevne i kilo-volt og forklaringsvariablene er tid i uker og temperatur
målt i Celciusgrader. Totalt antall observasjoner er n = 128 og det er
fire målinger av isoleringsevne for hver kombinasjon av temperatur (med
nivåer 180, 225, 250 og 275 grader i Celcius) og tid (med 8 nivåer 1, 2,
4, 8, 16, 32, 48 og 64 uker). Vi har således et balansert design. Vi vil
benytte forklaringsvariablene kodet numeriske som x1i = grader Celcius
og x2i = log(Tid) og respons variablen Yi = isoleringsevne i KVolt for
observasjon nr. i.

a

I en første modell betraktes en enkel lineær regresjonsmodell Yi = β0 +
β1x1i + εi for i = 1, . . . , n der εi-ene antas uavhengige og normalfordelte
med forventning null og ukjent varians σ2.

Bestem og fortolk minste kvadraters estimatene for β0, β1 samt estimatet for
σ fra R-output øverst på neste side.

Forklar hvordan minste kvadraters estimater bestemmes (det spørres ikke
om en detaljert utledning av formler for estimatene).

(Fortsettes på side 3.)
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Forklar hvordan P-verdien for variablen Temperatur beregnes. Spesifiser null
hypotesen og den alternative hypotesen som testes.

Benytt utskriften til å finne empiriske korrelasjon mellom x1i-ene og Yi-ene.

> summary(lm(Strength~Temperature))

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 30.511906 1.767079 17.27 <2e-16
Temperature -0.082898 0.007515 -11.03 <2e-16
---
Residual standard error: 2.983 on 126 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4913,Adjusted R-squared: 0.4872
F-statistic: 121.7 on 1 and 126 DF, p-value: < 2.2e-16

b

Under ser du utskrift fra tilpasning av en modell Yi = β0+β1x1i+β2x2i+εi,
altså med forklaringsvariabel x2i lagt til i modellen og ellers de samme
antagelsen for εi-ene som i punkt a).

Forklar hvorfor estimatet for β1 er det samme som i punkt a).

Gi en diskusjon av hva som har skjedd med estimatet for σ og for den multiple
R-squared verdien.

Forklar også effekten på standardfeilen til β̂1. Gi en forklaring for disse
endringene.

Bestem korrelasjonen mellom Yi-ene og x2i-ene.

> summary(lm(Strength~Temperature+log(Time)))

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 33.735643 1.347989 25.03 <2e-16
Temperature -0.082898 0.005573 -14.87 <2e-16
log(Time) -1.399549 0.137163 -10.20 <2e-16
---
Residual standard error: 2.212 on 125 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.7224,Adjusted R-squared: 0.718
F-statistic: 162.7 on 2 and 125 DF, p-value: < 2.2e-16

c

Benytt residualplottene på neste side, som er fra modellen i punkt b), til å
vurdere gyldigheten av modellantagelsene.

Forklar spesielt hvilke størrelser som plottes og hvordan avvik fra modellen
kan påvises.

Foreslå mulige forbedringer av modellen.

(Fortsettes på side 4.)
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Oppgave 3

Anta en multippel lineær regresjonsmodell

Yi = β0 + β1x1i + · · ·+ βkxki + εi, i = 1, . . . , n

der Yi er respons, xji, j = 1, . . . , k forklaringsvariable og εi feilledd for enhet
i og βj , j = 0, . . . , k regresjonskoeffisienter. Vi antar at εi er uavhengige og
normalfordelte med forventning 0 og varians σ2.
La β̂j , j = 0, . . . , k være minste kvadraters estimatorene for βj-ene, Ŷi =

β̂0 + β̂1xi1 + · · · + β̂kxik og SSE =
∑n

i=1(Yi − Ŷi)
2 residual kvadratsum.

Da has at SSE/σ2 ∼ χ2
n−k−1, dvs. er kji-kvadratfordelt med n − k − 1

frihetsgrader. (Dette skal du ikke vise).

a

Forklar hvorfor forventningen til s2 = SSE/(n− k − 1) er lik σ2.

Vis at V (s2) går mot 0 når n − k går mot uendelig og argumenter for at
dette betyr at s2 er konsistent for σ2, dvs. konvergerer i sannsynlighet mot
σ2.

Anta så at β1 = β2 = · · · = βk = 0. Forklar hvorfor nå også SST/(n − 1),
der SST =

∑n
i=1(Yi − Ȳ )2, er konsistent for σ2.

b

Forklart andel av varians er definert som R2 = 1− SSE/SST. Anta at både
n og k går mot uendelig på en slik måte at k/n → ρ der 0 < ρ < 1. Anta
videre β1 = β2 = · · · = βk = 0.

(Fortsettes på side 5.)
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Vis at da vil R2 → ρ (som er en verdi større enn 0).

Hint: Du kan bruke at hvis både Un → u og Vn → v i sannsynlighet der Vn
og Un er (sekvenser av) stokastiske variable og u og v er skalare verdier så
vil Vn/Un → v/u når u 6= 0.

Finn tilsvarende grense for justert R2 definert som R2
ajd = 1− SSE/(n−k−1)

SST/(n−1)

(under samme forutsetninger).

SLUTT


