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I hele oppgavesettet gjelder det at X1, X2, . . . , Xn er uavhengige stokastiske variabler fra en
fordeling som har sannsynlighetstetthet f gitt ved f(x) = θ/(1 + x)θ+1 for x ≥ 0 og f(x) = 0
ellers, der θ > 1 er en parameter.

Oppgave 1

a) Vis at momentestimatoren for θ er θ̃ = 1 +
1

X̄
.

b) Vis at sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren for θ er θ̂ =
n∑n

i=1 ln(1 +Xi)
.

c) Vis at Cramér�Raos nedre skranke for variansen til en forventningsrett estimator for θ
er θ2/n.

d) Vis at Eθ̂ =
nθ

n− 1
og Var θ̂ =

n2θ2

(n− 2)(n− 1)2
.

(Vink: Vis at ln(1+Xi) er eksponentielt fordelt, slik at θ̂ = n/Z, der Z er gammafordelt.)

e) Vis at klassen av sannsynlighetstettheter f er en eksponentiell fordelingsklasse. Vis at∑n
i=1 ln(1 +Xi) er en komplett su�sient observator for θ.

f) Finn den unike beste (som har uniformt minimal varians) forventningsrette estimatoren
for θ.

g) Hva er den asymptotisk relative e�siensen av θ̃ med hensyn på θ̂ for θ > 2? Finn den
numeriske verdien når θ = 3.

Oppgave 2

a) Finn et tilnærmet 1 − α-kon�densintervall for θ på grunnlag av sannsynlighetsmaksime-
ringsestimatoren θ̂. Hva er den realiserte numeriske verdien av intervallet hvis n = 10,
θ̂ = 3,23 og α = 0,05?

b) Finn også et eksakt 1 − α-kon�densintervall. (Vink: 2nθ/θ̂ ∼ χ2
2n.) Hva er den realiserte

numeriske verdien av intervallet hvis n = 10, θ̂ = 3,23 og α = 0,05?

Oppgave 3

Finn testen med nivå α som har uniformt størst styrke for å teste H0 : θ ≤ θ0 mot H1 : θ > θ0.
For hvilke verdier av θ̂ vil H0 forkastes hvis θ0 = 3, n = 10 og α = 0,05?


