Avdeling for logistikk

Eksamen i
MAT110 Statistikk 1

Eksamensdag
Tid
Faglærer/telefonnummer

: Torsdag 28. mai 2015
: 09:00 – 13:00 (4 timer)
: Molde:
Per Kristian Rekdal / 924 97 051
Kristiansund:
Terje Bach / 932 55 838
Hjelpemidler
: KD + formelsamling
Antall sider inkl. forsiden : 13 + vedlegg (1 side)
Målform
: Norsk (bokmål)

Noen generelle råd:


Skriv rett inn. Ikke bruk så mye tid på kladding.



Kladdark skal ikke leveres inn. De blir ikke sensurert.



Det er totalt 4 oppgaver. Dvs. i gjennomsnitt èn time per oppgave.
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Oppgave 1:

( revisjon )

Revisjonsfirmaet BDO skal ta stikkprøver av regnskapet til en bedrift. Regnskapet består av totalt
N = 100 000 bilag. Anta at det er M antall bilag med feil i dette regnskapet.
BDO bestemmer seg for å trekke n = 1000 tilfeldige bilag og sjekker disse for feil, se figur 1. De
bestemmer seg også for å definere den stokastiske variabelen X hvor:
X = antall stikkprøver som inneholder feil

a) Hva slags sannsynlighetsfordeling har X? Gi en kort begrunnelse.

1

b) Dersom forventet antall stikkprøver som inneholder feil er 10, dvs. E[X] = 10,
vis da med en kort regning at M = 1000.

c) Vis at standardavviket til antall stikkprøver som inneholder feil er:
σ[X] =

√

9.8 = 3.13

(1)

Bruk at M = 1000.

n = 1000

M
N = 100 000
Figur 1: BDO revisjon. Det trekkes n = 1000 bilag.
1

Se f.eks. side 71 i formelsamlingen.
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d) Dersom noen betingelser er oppfylt så kan en hypergeometrisk fordeling med god
tilnærmelse beskrives av en normalfordeling.
i)

Hva slags betingelser må da være oppfylt for at dette skal gjelde?

2

ii) Er disse kriteriene oppfylt i vårt tilfelle?

Anta i resten av oppgaven at X er normalfordelt:


X ∼ N E[X] , σ[X] ,

(2)

hvor E[X] = 10 og med variansen som ble regnet ut i oppgave 1c.

e)

I vedlegget helt bakerst ser du et koordinatsystem.
Tegn inn for hånd tetthetsfunksjonen fX (x) for den stokastiske variabelen i lign.(2).
Anta at tetthetsfunksjonen sitt toppunkt er fX (x = E[X] = 10) ≈ 0.13.
Vær nøye med å tegne toppunktet på rett sted.
Vær også nøye med å tegne noenlunde riktig bredde på grafen. 3

f)

Revisoren underkjenner regnskapet dersom han finner at antall stikkprøver med feil
er større enn eller lik en viss grense g, kalt forkastningsgrensen.
Denne forkastningsgrensen er bestemt ved at sannsynligheten for at X ≥ g er 10 %, dvs.:
P (X ≥ g) = 0.10

(3)

Finn forkastningsgrensen g.

g) Arealet under tetthetsfunksjonen fX (x) beskriver en sannsynlighet.
Marker på figuren i vedlegget fra oppgave 1e, gjerne med å skravere, arealet tilsvarende
P (X ≥ g) = 0.10.

2
3

Se f.eks. side 79 i kompendiet.
Husk: vedlegg skal leveres inn sammen med resten av din besvarelse.
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Oppgave 2:

( økonomi og logistikk )

Du er ansatt i tabloidavisen Dagbladet. Din jobb er å analysere kundemassen til avisen. I den
sammenheng velger du å dele aviskjøperne i to kategorier:
1) Trofaste aviskjøpere
2) Spesielle aviskjøpere
Trofaste aviskjøpere er aviskjøpere som kjøper Dagbladet uansett. Uansett om det har skjedd en
stor nyhet eller ikke.
Spesielle aviskjøpere er aviskjøpere som kun kjøper Dagbladet dersom det har skjedd en spesiell
nyhet, f.eks. dersom det har skjedd en stor nyhet av internasjonal interesse.

La oss først se på situasjonen når en spesiell nyhet ikke har skjedd. Da har Dagbladet kun de
trofaste aviskjøperne.
La D1 være en stokastisk variabel som beskriver etterspørselen av aviser hos de trofaste aviskjøperne per dag. Anta at denne stokastiske variabelen er normalfordelt med:

D1

∼



N µ1 = 15 000 , σ1 = 3000

a) Hva er sannsynligheten for at mer enn 21 000 trofaste aviskjøpere
kjøper avisen en gitt dag? 4

Figur 2: Spesielle nyheter. Salg.

4

Dvs. finn P (D1 > 21 000).

4

(4)

La oss nå derimot anta at det har skjedd en spesiell nyhet.
La D2 være en stokastisk variabel som beskriver etterspørselen av aviser hos de spesielle aviskjøperne. Anta at også denne stokastiske variabelen er normalfordelt, men med annen forventing
og annen varians:


D2 ∼ N µ2 = 18 000 , σ2 = 4000
(5)
Den totale etterspørselen Dtot av aviser per dag dersom det har skjedd en spesiell nyhet er da:
Dtot = D1 + D2

(6)

b) Hva er den forventede totale etterspørselen av aviser E[Dtot ] per dag dersom
en spesiell nyhet har skjedd?

Anta at de to kategoriene aviskjøpere er uavhengige av hverandre.

c) Hva er variansen til den totale etterspørselen av aviser V ar[Dtot ] per dag dersom
en spesiell nyhet har skjedd?

Prisen på et eksemplar av Dagbladet er p = 25 NOK. Anta at gjennomsnittskostnaden per avis,
hvor faste kostnader ikke er inkludert, er k = 12 NOK. I tillegg kommer faste kostnader på c =
400 000 NOK. Fortjenesten per dag for Dagbladet er da beskrevet av den stokastiske variabelen:
F = (p − k)Dtot − c
dersom det har skjedd en spesiell nyhet.

d) Finn den forventede fortjenesten til Dagbladet E[F ] per dag dersom
det har skjedd en spesiell nyhet.

5

(7)

Man kan vise at en lineærkombinajon av normalfordelte stokastiske variabler fortsatt er normalfordelt dersom de stokastiske variablene er uavhengige. For vårt tilfelle betyr det at Dtot = D1 +D2
er normalfordelt med:

Dtot

∼



N E[Dtot ] , σ[Dtot ] ,

(8)

hvor forventing og varians ble regnet ut i oppgavene 2b og 2c.

e) La oss nå regne ut samme sannsynlighet som i oppgave 2a, men denne gangen når
en spesiell nyhet har skjedd:
Hva er sannsynligheten for at den totale etterspørselen overstiger 21 000 aviser per dag
dersom en spesiell nyhet har skjedd, dvs. hva er P (Dtot > 21 000|S)? 5
Her betegner S begivenheten at det har skjedd en spesiell nyhet.

Anta at det er 20 % sannsynlighet for at det en gitt dag skjer en spesiell nyhet,
dvs. anta at P (S) = 0.20.

f) Hva er sannsynligheten for at det en gitt dag etterspørres mer enn 21 000 aviser
dersom vi ikke vet om det skjer en spesiell nyhet eller ikke den aktuelle dagen,
dvs. hva er P (Dtot > 21 000)? 6


5

Bruk det faktum at Dtot er normalfordelt, jfr. lign.(8).
Tips: Man kan skrive P (D1 > 21 000) = P (Dtot > 21 000|S). Bruk gjerne dette faktum samt resultatene fra
oppgave 2a og 2e til å regne ut P (Dtot > 21 000) via formelen for oppsplitting av utfallsrommet Ω.
6

6

Oppgave 3:

( petroleumslogistikk )

Ansatte som jobber på oljeplattform skal rapportere om avvik, ulykker, nestenulykker og forberingsforslag knyttet til helse, miljø og sikkerhet. La oss se på antall innleverte rapporter per dag
på oljeplattformen “Gullfaks C”. I den sammenheng defineres den stokastiske variabelen:

X = antall innleverte rapporter per dag på Gullfaks C

Basert på historiske data finner man at sannsynlighetsfordelingen til X, dvs. P (X = x), er gitt
ved følgende tabell:

x

0

P(X=x)

0.09

1
0.28

2

3

4

0.41

0.17

0.05

Figur 3: Sannsynlighetsfordeling P (X = x).

a)

Vis at sannsynlighetsfordelingen P (X = x) i tabellen i figur 3 er en gyldig
sannsynlighetsfordeling.

Figur 4: Oljeplattformen “Gullfaks C” i Nordsjøen.
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b)

Hva er sannsynligheten for at det leveres inn 3 rapporter eller mer per dag?

c)

i)

Hva er forventet antall innleverte rapporter per dag, dvs. hva er E[X]?

ii) Hva er variansen til antall innleverte rapporter per dag, dvs. hva er V ar[X]?

Istedet for å se på antall innleverte rapporter per dag så ønsker HMS ansvarlig på Gullfaks C å se
på antall innleverte rapporter per dag i gjennomsnitt over et helt når, altså over n = 365 dager.
La Xi være en stokastisk variabel som beskriver antall innleverte rapporter for dag nr. i, hvor
i = 1, 2, ..., n. Anta at alle de stokastiske variablene Xi har samme sannsynlighetsfordeling gitt
ved tabellen i figur 3. Vi definerer gjennomsnittet X:

X

d)

i)

=

n
1 X
Xi =
n i=1

1
n




X1 + X2 + ... + Xn

Hva betyr E[ X ] på “godt norsk” i vårt tilfelle?

(9)
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ii) Finn E[ X ].

Anta at antall innleverte rapporter per dag er uavhengige.

e) i)

Hva betyr V ar[ X ] på “godt norsk” i vårt tilfelle?

ii) Finn V ar[ X ].

f) Hvilken fordeling (tilnærmet) er det rimelig å anta at X har? Begrunn svaret.

7

Dvs. gi en tolkning av E[ X ].
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g)

Sammenlign E[X] med E[ X ] og V ar[X] med V ar[ X ] fra oppgavene 3c og 3e foran.
Kommenter svaret.

h)

Hva er sannsynligheten for at samlet antall innleverte rapporter i løpet av et år er
større enn 700? 8


8

Tips:

P (X1 + X2 + ... + Xn > 700) = P

X1 + X2 + ... + Xn
700
>
n
n



Deretter kan du standardisere og bruke resultatene for E[ X ] og σ[ X ]. Heltallskorreksjon behøves ikke.

9

(10)

Oppgave 4:

( økonomi )

I kapittel 1 i kurset “MAT110 Statistikk 1” så vi på statistiske størrelser med både èn og to
variabler. For statistiske størrelser med to variabler så vi blant annet på graden av samvariasjon
mellom variablene.

a)

For observasjonene x1 , x2 , ..., xn har vi tilhørende observasjoner y1 , y2 , ..., yn .
I denne sammenheng kan man snakke om korrelasjonskoeffisienten Rxy til disse
obervasjonene.

i)

Hva slags mulige verdier kan Rxy ha?

ii)

Hva er Rxy et mål på?

iii) Hva slags enhet har Rxy ?

Eiendomsmegler “DnB Eiendom” ønsker å se nærmere på sammenhengen mellom kvadratmeterpris y på leiligheter og avstanden x som leilighetene har fra sentrum.
x = avstand til sentrum ( km )
y = kvadratmeterpris ( 1000 NOK per m2 )

(11)
(12)

Observasjonene x måles i antall kilometer (km) fra sentrum. Observasjonene y er gjennomsnittlig
kvadratmeterpris målt i 1000 NOK per m2 for den gitte avstanden fra sentrum.

Figur 5: Leiligheter. Avstand fra sentrum.
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Basert på salgene av leiligheter så lagt i år fant DnB Eiendom følgende resultat:

x

( km fra sentrum )

y

( gj. kvadratmeterpris )

0

5

10

15

20

25

30

57.5

48

45.5

39

33

32

28

Figur 6: Avstand fra sentrum x og gjennomsnittlig kvadratmeterpris y.

Ut fra tabellen i figur 6 kan man regne ut gjennomsnittene x og y:
x = 15

,

y = 40.43

(13)

Man kan også regne ut den empiriske variansen til x, dvs. Sx2 , og den empiriske variansen til y,
dvs. Sy2 . Resultatet er:
Sx2 = 116.67

Sy2 = 109.54

,

(14)

Den empiriske kovariansen mellom x og y er:
Sxy

−110.83

=

(15)

(Størrelsene i lign.(13), (14) og (15) trenger du å ikke regne ut. Bare ta dem for gitt.
Benevningen, altså enheten, til disse størrelsene er utelatt).

b)

Regn ut korrelasjonskoeffisienten Rxy for observasjonene i tabellen i figur 6.

c)

Tolk svaret du fikk for Rxy i oppgave b.

9

9

Hva sier den numeriske (tallmessige) verdien av Rxy fra oppgave 4b om graden av korrelasjon mellom observasjonene x og y?
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Pga. resultatene fra de foregående deloppgavene innser DnB Eiendom at man kan finne en eksplisitt lineær sammenhengen mellom x og y. Eiendomsmegleren bestemmer seg for å bruke lineær
regresjonsanalyse.

y
( 1000 NOK
per m2 )

x ( i km )
Figur 7: Plott av dataene fra tabellen i figur 6.

d) Den rette linjen i figur 7 viser minste kvadraters regresjonslinje for observasjonene x og y.
Finn et analytisk uttrykk for denne lineære regresjonslinjen.

e) DnB Eiendom har fått i oppdrag å selge ei leilighet som ligger 17 km utenfor sentrum.
Hvor mye vil kvadratmeterprisen for denne leiligheten være ifølge regresjonslinjen?

f) Anta at gjennomsnittsprisen per kvadratmeter for leiligheter i Norge
er 35 000 NOK/m2 .
Hvor lagt ut fra sentrum, i følge regresjonslinjen, ligger leiligheter som er på
landsgjennomsnittet i kvadratmeterpris? 10

10

Husk at kvadratmeterpris er i antall 1000 NOK, dvs. gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Norge er 35.
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For å finne forklaringskraften R2 kan man bruke et dataprogram, f.eks. Excel, i stedet for å regne
ut R2 “for hånd” via definisjonen.

g) Finn forklaringskraften uten å gjøre noe regning “for hånd”.
Bare les av fra Excel-utskriften i figur 8 nedenfor.
(Bruk 4 desimalers nøyaktighet).

h) Kommenter svaret i oppgave 4g.
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Figur 8: Utskrift fra Excel.
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For en leilighet med en gitt avstand fra sentrum, vi du si at regresjonslinjen predikerer kvadratmeterprisen i
stor eller liten grad? Med stort eller lite presisjonsnivå?
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Vedlegg
Studentnummer: __________________
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Husk: dette vedlegg skal leveres inn sammen med resten av din besvarelse.

