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Eksamenss�ttet er p�a 3 sider.

Alle skriftlige hj�lpemidler samt lommeregner er tilladt.

V�gtfordeling: Opgaverne v�gtes ens.

Opgave 1

I denne opgave betegner X1 og X2 uafh�ngige stokastiske variable, som

begge er ligefordelt p�a m�ngden f1; 2; 3; 4g. Produktet af disse to vari-

able betegnes Y = X1X2.

(a) Udregn P (Y = 4).

(b) Udregn E(Y ) og var(Y ).

(c) Opskriv og tegn sandsynlighedsfunktionen for Y .

Opgave 2

Lad R1 og R2 v�re uafh�ngige stokastiske variable, ligefordelte p�a en-

hedsintervallet [0; 1]. Vi s�tter

Y1 = R3

1
; Y2 = R3

2
:

(a) Opskriv t�theden for Y1.

(b) Udregn middelv�rdi og varians for Y1.

(c) Udregn sandsynligheden for at b�ade Y1 og Y2 er mindre end 0.5.

Opgave 3

Nedenst�aende tabel gengiver en del af resultatet af et fors�g til sam-

menligning af to antidepressive behandlinger. 100 patienter blev ved

lodtr�kning delt i to lige store grupper, som blev behandlet med hvert

sit pr�parat. For hver behandling er de 50 patienter klassi�ceret efter

graden af u�nskede bivirkninger.

Bivirkninger: ingen lette sv�re

Behandling 1 39 7 4

Behandling 2 20 16 14



Vi betragter modellen hvor r�kkesummerne (begge 50) er faste, s�aledes

at de to r�kker opfattes som uafh�ngige, polynomialfordelte af orden 3

med antalsparameter 50 og hvert sit s�t af sandsynlighedsparametre.

(a) Estimer, med angivelse af 99% sikkerhedsgr�nser (OBS: 99, ikke

95), sandsynligheden for at en patient i behandlingsgruppe 1 undg�ar

bivirkninger

(b) Er der forskel p�a de to behandlinger hvad ang�ar bivirkninger?

(c) Hvis man alene ser p�a de 41 patienter, for hvilke der er konstateret

bivirkninger, er der da forskel p�a de to behandlinger hvad ang�ar bivirk-

ningernes sv�rhedsgrad?

Opgave 4

Et maskinv�rksted modtager pr�fabrikerede aksler i partier af vari-

erende st�rrelse. Efter modtagelsen forarbejdes hver enkelt aksel ved

at den inds�ttes i en maskine, hvor den tilpasses ved at det over�dige

gods fr�ses af.

For hvert af 15 fortl�bende partier i = 1; . . . ; 15 har man registret f�l-

gende st�rrelser:

xi: Antal aksler i partiet.

zi: Partiets samlede v�gt i kg.

yi: Tidsforbruget i minutter ved forarbejdningen af hele partiet.

i xi zi yi

1 55 5563 1738

2 20 2041 491

3 35 3594 999

4 45 4523 1370

5 40 4082 1150

6 25 2534 684

7 55 5556 1650

8 30 3044 876

9 60 6095 1910

10 45 4561 1380

11 35 3562 995

12 25 2546 660

13 45 4576 1390

14 35 3529 1025

15 30 3056 821

(a) I f�rste omgang ser vi bort fra partiernes v�gte (z'erne). Estimer pa-

rametrene (h�ldning, afsk�ring og varians) i en simpel regressionsmodel

med y som den afh�ngige variabel og x som forklarende variabel, og
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kommenter resultatet. For h�ldningens vedkommende �nskes angivelse

af 95% sikkerhedsgr�nser. Til udregningerne kan f�lgende mellemreg-

ningsst�rrelser benyttes:

55 + 20 + � � �+ 30 = 580

552 + 202 + � � �+ 302 = 24450

1738 + 491 + � � �+ 821 = 17139

17382 + 4912 + � � �+ 8212 = 22051749

55� 1738 + 20� 491 + � � �+ 30� 821 = 733235

(b) Kontroller model og beregninger ved hj�lp af et x{y plot med den

estimerede regressionslinie indtegnet.

(c) I en multipel regressionsmodel med b�ade antal og v�gt som for-

klarende variable, hvor observationen yi antages at stamme fra en nor-

malfordeling med middelv�rdi � + �xi + zi og varians �2, f�as en re-

sidualkvadratsum p�a 10097.0, hvilket er 282.4 mindre end i den simple

regressionsmodel fra sp�rgsm�al (a). Udf�r test for reduktion af den mul-

tiple regressionsmodel til den simple regressionsmodel, og forklar testets

konklusion i ord.
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