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Korrekt, väl motiverad lösning på uppgift 1–3 ger 10 poäng vardera medan uppgift 4–6 ger 20 poäng
vardera. Totalt kan man få 90 poäng. Gränsen för godkänd är 40 poäng.

Institutionens papper används både som kladdpapper och som inskrivningspapper. Varje lösning skall
börja överst på nytt papper. Rödpenna får ej användas. Skriv fullständigt namn på alla papper.

Tillåtna hjälpmedel: Matematiska och statistiska tabeller som ej innehåller statistiska formler,
Formelsamling i matematisk statistik AK 2001 eller senare, samt miniräknare.

Resultatet anslås senast tisdagen den 29 december i matematikhusets entréhall och på
kurshemsidan.

1. (a) En stokastisk variabel X har fördelningsfunktionen (4p)

FX (x) =







0, x < 0
x3

, 0 ≤ x ≤ 1
1, x > 1

Beräkna E(X ) och D(X ).

(b) A och B är två oberoende händelser med sannolikheterna 0.5 resp. 0.4. Beräkna den be- (4p)
tingade sannolikheten för att både A och B inträffar, då man vet att minst en av händelserna
A och B har inträffat.

(c) Är p = [0.1 0.3 0.6] en stationär fördelning till Markovkedjan med övergångsmatrisen (2p)

P =





0.1 0.3 0.6
0.6 0.3 0.1
0.3 0.1 0.6



?

Motivera! Ledning: Du behöver inte lösa något ekvationssystem om du inte vill.

2. Då man köper te i lösvikt väger expediten oftast upp lite för mycket så att kunden inte skall bli (10p)
missnöjd. Vid ett tillfälle noterades följande vågutslag för sju kunder som köpte 100g te var.

103 111 108 104 114 114 122

Antag att mätresultaten är oberoende observationer av N (μ, σ).

(a) Skatta μ och σ och använd dessa för att räkna ut en skattning av sannolikheten att man får
minst 120 g te.

(b) Testa hypotesen att väntevärdet av vikten i 100g-påsar är större än 100 gram.

3. Från hösten 1998 till och med mitten av 1999 drabbades Malaysia av ett utbrott av hjärn- (10p)
hinneinflammation orsakad av Nipah-viruset, ett virus som verkar spridas från grisar till arbetare
på grisfarmar. Neurologer vid University of Malaysia fann att, av 94 patienter som infekterats
med Nipah-viruset, dog 30 av hjärnhinneinflammation. Skatta andelen av de malaysier som
infekterats med Nipah-viruset som kommer att dö i hjärnhinneinflammation, och beräkna ett
tvåsidigt, 95 % konfidensintervall för denna andel. Lämpliga approximationer får göras men
skall motiveras.

Var god vänd!



4. Vi ställer till med en julfest. I genomsnitt gäller att var fjärde persom inte tar någon snaps alls, (20p)
hälften dricker en snaps och var sjunde tar två. Resten klämmer i sig tre snapsar.

(a) Vad är väntevärde och varians för det antal snapsar som en slumpmässigt vald person
dricker?

(b) Vi bjuder 98 slumpmässigt valda gäster till festen. Vi köper sprit så att det räcker till precis
etthundra snapsar. Beräkna, med en motiverad approximation, sannolikheten att någon
får svaret ”TYVÄRR, SNAPSEN ÄR SLUT!” när han eller hon vill ha en till.

(c) Om våra etthundra snapsar ska räcka med sannolikheten ungefär nittiofem procent, hur
många personer ska vi då bjuda?

5. En liten flicka vill undersöka om det lönar sig att vara snäll. Hon har därför jämfört logaritmerna
(varför?) av värdet på de julklappar hon fick från olika släktningar i år när hon varit snäll med
de julklappar hon fick av dem i fjor då hon varit stygg. Resultat:

ursprungligt värde logaritmerat värde givmildhet
Släkting i fjor i år i fjor i år

Storebror 24:50 49:50 3.2 3.9 3.3
Lillebror 18:– 27:– 2.9 3.3 2.8
Mormor och morfar 2981:– 3641:– 8.0 8.2 7.9
Farmor och farfar 30:– 40:– 3.4 3.7 3.4
Mamma och pappa 148:– 329:50 5.0 5.8 5.4
Moster 24:50 44:50 3.2 3.8 3.3

Den lilla flickan inser att värdet på julklapparna också till stor del beror på givarens ekonomi
och allmänna generositet. Hon räknar därför ut ett lämpligt mått på givmildhet (se data ovan)
och ansätter följande regressionsmodell:

yi = β0 + β1x1i + β2x2i + εi, för i = 1, . . . , 12

där yi är logaritmerat värde på julklapp i, x1i är givmildheten hos givaren av julklapp i och x2i

är 0 för alla fjorårets julklappar (då hon varit stygg) och 1 för alla årets julklappar (då hon varit
snäll) och εi ∈ N (0, σ) och oberoende. Resultat:

β∗ =





β∗0
β∗1
β∗2



 =





0.0171
0.9807
0.5000



 , (X TX )−1
=





0.6591 −0.1132 −0.1667
−0.1132 0.0260 0.0000
−0.1667 0.0000 0.3333



 och Q0 = 0.2324

(a) Testa, på nivån 5 %, om det lönar sig att vara snäll, dvs om β2 är signifikant större än 0.(10p)

(b) Kusinens givmildhet är 3.6. Gör ett tvåsidigt 95 % konfidensintervall för värdet på fjorårets
julklapp, d.v.s. då den lilla flickan varit stygg. (10p)
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6. Lisa tänder två juleljus. Ljusens respektive brinntider (Xi) är exponentialfördelade med väntevärde
μ. Lisa låter den stokastiska variabeln Y vara brinntiden för det ljus som brinner kortast tid, d.v.s.
Y = min(X1, X2). Ljusens brinntider, X1 och X2, får anses vara två oberoende slumpvariabler.

(a) Beräkna täthetsfunktionen för Y och beräkna E(Y ) och V (Y ). (6p)

(b) Lisa upprepar sitt ljuständande varje dag under ett mycket stort antal dagar och noterar (8p)
varje dag brinntiden för det ljus som brinner kortast tid. Hon får på så sätt n observa-
tioner y1, . . . , yn. Härled antingen minsta-kvadrat-skattningen eller maximum-likelihood-
skattningen av μ.

(c) Beräkna väntevärde och varians för skattningen i (b). (6p)
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