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Oppgavesettet er p̊a fem sider (inkludert to figurer p̊a side 5) og best̊ar av fire oppgaver.

Oppgave 1

Denne innledningsoppgaven springer litt fra tema til tema, og ingen av punktene er

ment å kreve lange utlegninger eller spesielt kompliserte konstruksjoner.

(a) Vis (fra definisjonene) at hvis Xn, Yn og Zn er følger av stokastiske variable som

konvergerer i sannsynlighet mot henholdsvis a, b og c, s̊a vil Xn+Yn+Zn konvergere

i sannsynlighet mot a+ b+ c.

(b) Lag et eksempel der Xn →L X og Yn →L Y , men der Xn + Yn ikke konvergerer i

fordeling mot X + Y .

(c) Lag et eksempel der Xn konvergerer i sannsynlighet mot 0, men der EXn ikke kon-

vergerer mot 0.

(d) Lag et eksempel med stokastiske variable Xn og X og en mengde A, slik at

Xn →L X, Pr{Xn ∈ A} = 1 for alle n,

men der likevel Pr{X ∈ A} ikke er lik 1.

(e) La X1, X2, . . . være uavhengige observasjoner fra den uniforme fordelingen over [0, 1],

og la Bn = min(X1, . . . , Xn), den minste av de n første slike observasjoner. Finn

grensefordelingen til nBn.

Oppgave 2

Karakteristisk nok kan karakteristiske funksjoner anvendes til å karakterisere forde-

linger, og denne oppgaven har dette som tema. Fra pensum kan du anvende «karakteri-

seringsegenskapen», at to fordelinger, med identiske karakteristiske funksjoner, er like.

(a) For en stokastisk variabel X med sannsynlighetstetthet f(x), definer dens karakteris-

tiske funksjon φ(t). Vis at denne nødvendigvis er begrenset og kontinuerlig.

(b) Vi sier at en stokastisk variabel X har en fordeling som er symmetrisk om null dersom

X og −X har samme fordeling. Vis n̊a at X er symmetrisk fordelt om null hvis og

bare hvis dens karakteristiske funksjon er reell (alts̊a at dens imaginærdel er lik null).

(c) Finn den karakteristiske funksjonen for den uniforme fordelingen over [−1, 1].
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(d) Et resultat fra pensum, som du n̊a kan anvende, sier at dersom
∫
∞

−∞
|φ(t)| dt er endelig,

s̊a kan tettheten gjenvinnes fra φ(·) via formelen

f(x) =
1

2π

∫
∞

−∞

exp(−itx)φ(t) dt.

Vis at ∫
∞

0

∣∣∣ sin t
t

∣∣∣ dt = ∞

(til tross for at man kan bevise at Riemann-integralet
∫
∞

0
(sin t)/t dt er lik π/2).

(e) La X1, . . . , X10 være uavhengige observasjoner fra den uniforme fordelingen over

[−1, 1]. Man kan da i prinsippet finne en formel for tettheten g10(y) for summen

Y = X1 + · · · + X10, ved gjentatte konvolusjoner, men dette er et vanskelig og

t̊almodighetskrevende matematisk detaljarbeid. Gi istedet en formel for g10(y), ut-

trykt som et en-dimensjonalt integral (som s̊a kan beregnes numerisk via f̊a program-

linjer). Se figur A, side 5.

(f) Anta n̊a at f(x) er en sannsynlighetstetthet, symmetrisk rundt null, med den bestemte

egenskap at hvis X og Y er to uavhengige observasjoner fra f , s̊a er

U = X + Y og V = X − Y

stokastisk uavhengige. Sett først opp uttrykk for de karakteristiske funksjoner for U

og for V , uttrykt ved den karakteristiske funksjon φ(·) for f . Vis s̊a, for eksempel ved

å se p̊a U + V , at

φ(2t) = φ(t)4 for alle t.

(g) Vis at X må være normalfordelt (med andre ord: U og V er alltid ukorrelerte, men

for enhver ikke-normal tetthet f vil U og V være stokastisk avhengige).

Oppgave 3

At korrelasjon alltid har med årsak og virkning å gjøre, er blant de to eller tre mest

alvorlige og alminnelige feiltagelser ved menneskers tenkning (sier Stephen Jay Gould). At

du tar eksamen i dette kurset er uansett årsaken til den virkning at vi n̊a skal arbeide med

korrelasjon.

(a) Anta at uavhengige tilfeldige par (X1, Y1), (X2, Y2), . . . stammer fra den samme bi-

variate fordeling, der Xi og Yi har endelige varianser, og se p̊a den empiriske korre-

lasjonskoeffisienten

Rn =
n−1

∑n

i=1
(Xi − X̄n)(Yi − Ȳn)√

n−1
∑n

i=1
(Xi − X̄n)2 n−1

∑n

i=1
(Yi − Ȳn)2

,

der X̄n og Ȳn er gjennomsnittene n−1
∑n

i=1
Xi og n−1

∑n

i=1
Yi. Vis at Rn er en

konsistent estimator for ρ, populasjonskorrelasjonskoeffisienten.
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(b) Man kan n̊a vise at dersom X4

i og Y 4

i har endelige forventninger, s̊a vil

√
n(Rn − ρ) →L N(0, κ2),

der standardavviket κ for grensefordelingen lar seg uttrykke som en funksjon av ρ

samt ved diverse størrelser av typen

A(j, k) = E
(Xi − ξ1

σ1

)j(Yi − ξ2
σ2

)k

for visse heltallspar (j, k) (faktisk for (j, k) = (4, 0), (3, 1), (2, 2), (1, 3), (0, 4), for å

være utfyllende og presis). Her er ξ1, ξ2 forventningene og σ1, σ2 standardavvikene for

henholdsvis Xi og Yi. – Din oppgave n̊a er ikke å utlede hele dette resultatet, men å

forklare (uten mange detaljer, men med de riktige pekere og stikkord) hvordan du vil

g̊a frem for å gjøre det.

(c) N̊a skal vi i tillegg anta at fordelingen for (Xi, Yi) er binormal. Vi kan da finne formler

for A(j, k)-ene over, uttrykt ved populasjonskorrelasjonskoeffisienten ρ alene, hvorp̊a

κ forenkles til 1− ρ2: √
n(Rn − ρ) →L N(0, (1− ρ2)2).

Konstruer n̊a et konfidensintervall for ρ som asymptotisk f̊ar dekningsgrad 95%.

(d) Innfør n̊a

Zn = 1

2
log

1 +Rn

1−Rn

og ζ = 1

2
log

1 + ρ

1− ρ
.

Vis at denne transformasjonen er variansstabiliserende:

√
n(Zn − ζ) →L N(0, 1).

(e) Bruk resultatet fra (d) til å lage et konfidensintervall for ρ med konfidensgrad tilnær-

met lik 95%, i en binormal situasjon der n = 201 og Rn = 0.412 (se figur B, side 5).

Sammenlign med resultatet fra den intervallmetoden du laget i (c), og kommenter.

(f) Anta n̊a at fem forskjellige populasjoner undersøkes, og at det i hver populasjon foretas

x- og y-målinger av hvert objekt (for eksempel av «body mass index» og «intelligens-

kvotient» for hvert individ, i hver av de fem populasjoner; eller toppresultat i to ulike

øvelser for idrettsutøvere, se figur B, side 5). Dette leder til observerte korrelasjons-

koeffisienter, si Rn,1, . . . , Rn,5, som estimater for de underliggende populasjonspara-

metre ρ1, . . . , ρ5. For enkelthets skyld antar vi ogs̊a at sample-størrelsen, n, er den

samme i hver av de fem undersøkelser (selv om resonnementet og resultatet vi skal

frem til lett nok lar seg generalisere til situasjonen med ulike sample-størrelser). Din

oppgave n̊a er å konstruere en naturlig testobservator for hypotesen

H0: ρ1 = · · · = ρ5,

med tilhørende spesifisert test som f̊ar forkastningsniv̊a asymptotisk lik 0.01.
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Oppgave 4

Visse uavhengige observasjoner Y1, . . . , Yn antas å stamme fra den samme para-

metriske sannsynlighetstetthet

f(y, θ) = 1

2
θ3y2 exp(−θy) for y > 0,

der θ er en ukjent og positiv parameter. Dette er en Gamma-fordeling med parametre

(3, θ), hvorfra følger, via kjente formler, at

EYi = 3/θ og VarYi = 3/θ2.

Dette behøver du alts̊a ikke vise. Vi skal frem til inferensmetoder for θ.

(a) Finn grensefordelingen for
√
n(Ȳn − 3/θ), der Ȳn = n−1

∑n

i=1
Yi som vanlig er gjen-

nomsnittet.

(b) Forklar hvorfor estimatoren

θ∗n =
3

Ȳn

er konsistent for θ, og finn grensefordelingen for
√
n(θ∗n − θ).

(c) Bruk generell teori fra pensum til å vise at for rimelighetsfunksjonsmaksimerings-

estimatoren (maximum likelihood-estimatoren) θ̂n gjelder

√
n(θ̂n − θ) →L N(0, θ2/3).

Finn en eksplisitt formel for maximum likelihood-estimatoren.

(d) Vi vil teste hypotesen H0: θ = 1 mot alternativet at θ > 1. Vis at testen som forkaster

H0 dersom

Zn =
√
n(Ȳn − 3)/

√
3 ≤ −z0 = −1.645 = Φ−1(0.05)

har et testingsniv̊a (sannsynligheten for feilaktig forkastning) som konvergerer mot

0.05.

(e) Det siste punkt vi skal interessere oss for her er denne testens lokale asymptotiske

styrke, det vil si i alternativer av typen θn = 1 + δ/
√
n. Du kan ved løsning av dette

punktet gjøre bruk av det faktum at

Z∗

n =
√
n
(
Ȳn − 3

1 + δ/
√
n

)
/
√
3 →L N(0, 1) under θn = 1 + δ/

√
n. (∗)

Finn n̊a grensen for

πn(θn) = πn(1 + δ/
√
n),

der πn(θ) er testens styrkefunksjon.

(f) Vis til slutt at (∗) holder.
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Figur A: De to tettheter g5 (med høyest topp) og g10, jfr. oppgave 2(e).
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Figur B: Personlige rekorder for 500 m og 1000 m, for verdens 201 beste skøyte-

sprintere gjennom tidene, pr. forleden dag (12. desember 2009). Vi ser Jeremy

Wotherspoons 34.03 og Shani Davis’ 1:06.42 (samt Even Wettens 35.08 og Ådne

Søndr̊als 1:08.15). Korrelasjonskoeffisienten er 0.4122 (jfr. oppgave 3(e)).
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