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Sallitut apuvälineet:
oikeassa yliikulnjnsxa 

Tl Heite(åiill kahta 

ja (loisin kirjoitettu, tekstiå vaiti toisella puolella,
ei palauttaa)

noppaa, ()lkoon satunnaisj)juuttuja x i ensinnnäisen nopan
silmäluku ja zV2 toisen nopan silliliiluku (voidaan olettaa, ettå x J ja X2 ovat riippurnattornia).
Merkitåiiin lisäksi N min(Xt, X?) (sihnåluvuista pienernpi) ja M = jnax(XJ, X2) (silmälu-
vuisCn suurenjpi).

(a) Etsi N jakautua ja odotusarvo (2p)

(b) Etsi satunnaismuuttujien N ja M yhteisjakatuna, Ovatko satunnaisrnuuttujat N ja M
riippunutCtxnnaC (perustß'le vastauksesi)? (3p)

(IP)

T2 Satnmmi8kulkija liihCee liikkeelle origosta ja liikkuu sekunnin välein joko yhden yksikön

vasernnjalle, yhden yksikön oikealle Cai pysyy paikallaan (ks. kuva seuraavalla sivulla). Kaikki

koljne ovat ylitii [odenniiköiset, ja ge Iljitii kulkija tekee kullakin ajanhetkellå (liik-

kuu vasermnnlle liikkuu oikealle/pysyy paikallaan) on riipptunaton kaikesta sen aikaisennnasta

toijninnast,a.

Olkoon Xi joka arvon —l, jos kulklia ottaa i:nnen sekunnin aikana

askeleen vnselillljnlle, jos kulkija pysyy i:nnen sekunnin aikana paikallaan ja arvon 1,

jos killkiju sekunnin aikana oikealle. Tiillöin Sib = Xi kertoo

satunnaisklllkijiill sijainnin n sekunnin

(2p)

(b) Miiiiritii HiilunnniH11i11t1Ct,t1jt111 jo keskihajonta. (2p)

(c) Arvioi normaolinpprokflimootiot,a käytt,iicll likimiiiiriiincn todenniiköisyys sille, että satun-

nniHkulkijnn ct,iiiNYYH origost,o on 100 Nekunnin jiilkeen yli yksikköä. (2p)
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T3 Signaalinkäsittelijät ovat kehittäneet kohinaisen tiedonsiirtokanavan, jonka viesteihin ai-

heuttamien virheiden tiedetään olevan normaalijakautuneita satunnaislukuja odotusarvona

(tuntematon) ja keskihajontana = 3 (voidaan olettaa, että kanavan eri viesteihin aiheuttamat
virheet ovat riippumattomia). He lähet,tivät kanavan läpi n = 100 viestiä ja niittasivat näihin
aiheutuneiden virheiden suuruudet Tl, ... , :rn.

Auta signaalinkäsittelijöitä testaamaan 5% merkitsevyystasolla nollahypoteesia HO : = 0
suhteessa vastahypoteesiin Hl : 0. Käytä testisuuretta

t(a,•) —

missä m(:r) tri on havaitun datajoukon keskiarvo. Huom. riippumattomien normaali-
jakautuneiden satunnaismuuttujien keskiarvo on myös normaalijakautunut.

(a) Määritä testisuureen p-arvo datajoukolle, jonka keskiarvo on = 0.9. (2p)

(b) Mikä on testin johtopäätös (a)-kohdan havainnolle? (IP)

(c) Määritä nollahypoteesin hylkään)iseen johtavien testisuureen arvojen joukko. (IP)

(d) Määritä testin hyväksyn)isvirheen todennäköisyys, kun tuntemattoman paratnetrin todel-
lisen arvon tiedetään olevan 11 = 0.3. (2p)

T4 Tietyn lajin perhosilla on joko keltaiset, oranssit tai punaiset siivet. Aloitteleva entomologi
Aino ei tiedä eri värien osuuksia, mutta on päätellyt, että kelta- ja punasiipisiä perhosia on
kurnpiakin koko populaatiosta osuus 0 ja oranssisiipisiä osuus I -- 20, Illissii 0 < 0 < 1/2.
Selvittääkseen tunternattornan parmnetrin 0 arvon, Aino kerää viisi kyseisen lajin perhosta jahavaitsee niiden siipien väreiksi: punainen, keltainen, punainen, otunssi, keltainen.

Olkoon Xi satunnaismuuttuja, joka saa arvon 0, jos i:nnes perhonen on keltasiipinen, arvonl, jos i:nnes perhonen on oranssisiipinen ja arvon 2, jos i:nnes perhonen on punasiipiuen. Tällöinsatunnaisnmuttujan Xi tiheysfunktio on,

1 20,

0,

ja Aino havaitsee siis arvot = 2 a, 2 I = 0. Perhospopulaation
suuren koon vuoksi voidaan olettaa, että satunnaisnmuttujat XI, 5 ovat riippumattomia
toisistaan.

(a) Auta Ainoa muodostmnaan parametrin 0 uskottavuusfunktio hänen havaitsemansa data-
joukon Tl, ... , suhteen. (IP)
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(b) Auta Ainoa Inuodostamaan parametrin 0 suuriminan uskottavuuden estimaatti hänen
hemiitsemansa datajoukon . , suhteen. (2p)

(c) Ainon kollega Uolevi epäilee, että vain pieni osa kyseisen lajin perhosista on oranssisiipisiä.
Tätä uskomusta kuvastaa hänen mielestään hyvin priorijakauma, jonka tiheysfunktio on
po(0) so, o < e < 1/2.

Auta Ainoa muodostamaan Bayes-estimaatti parametrin 0 arvolle laskemalla piste, jossa
posteriorijakauman tiheysfunktio saa suurimman arvonsa, kun posteriorijakauma laske-
taan käyttämällä priorijakaumaa PO, datapisteitä Tl, ... , ja samaa stokastista mallia
kuin (a)-kohdassa.

(Vihje: Sinun ei tarvitse laskea posteriorijakauman normitusvakiota vaan pystyt ratkaisemaan
tehtävän pelkän normittamattoman posteriorijakauman avulla.)


