
Matematisk statistik Tentamen: 2013–12–17 kl 800–1300

Matematikcentrum FMS 012 — Matematisk statistik för CDI, F, PE 9 hp
Lunds tekniska högskola MAS B03 — Matematisk statistik för fysiker, 9 hp
Lunds universitet

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 läggs in i Ladok senast fredagen den 27 december.

1. Tomtebror bakar massor av lussekatter. 1/50 av dem innehåller inga russin, 1/5 innehåller
1 russin, 3/5 innehåller 2 och i resten är det 3 russin.

(a) Beräkna väntevärde och varians av antalet russin i en slumpvis vald lussebulle. (3p)

(b) En nisse är väldigt glad i lussekatter, men inte i russin. Så han pillar bort alla russin i
de bullar han äter. Vad är sannolikheten att han behöver pilla bort mer än 80 russin
om han äter 43 lussekatter? (4p)

(c) 2/5 av lussekatterna saknar saffran. I 1/4 av lussekatterna med två russin saknas

(3p)
saffran. Nisseliten tar en lussekatt som saknar saffran. Vad är sannolikheten att det
är två russin i den?

2. En tometenissa extraknäcker som nötknäckare. Hon köper in nötter, knäcker, paketerar
och säljer dem vidare.

Hon har ett stort lager med nötter från förra årets säsong och tänker undersöka om de går
att använda även i år. Om andelen beska nötter är för stor måste hela partiet kasseras för
att inte riskera (alltför) missnöjda kunder. Hennes kvalitetskrav är att högst 5% av nöterna
får vara beska.

(a) Hon tar ett litet slumpmässigt stickprov om 1300 nötter ur lagret och finner att 47 (7p)
av dem är beska. Undersök med ett hypotestest på 5% nivå om det ger anledning
till att kassera partiet.

(b) Använd siffrorna givna i (a) för att skatta sannolikheten att hitta högst en besk nöt i (3p)
en påse med 123 nötter.

3. Julklapparna som produceras i tomtens verkstäder skall till sist slås in. Vid en paketerings-
station skall klapparna paketeras, kläs i papper, förses med omslagsband, addressetikett,
lackas samt till sist gå igenom en granskning.

Antalet paket som inte godkänns vid granskningen i en paketeringsstation är poissonför-
delat med väntevärdet 5 per 20 timmars arbetsdag.

(a) Vad är sannolikheten att minst 5 paket inte godkänns i granskningen under de första (3p)
10 timmarna av en arbetsdag?

Var god vänd!



(b) I en av tomtens verkstäder finns 850 paketeringsstationer. Vad är sannolikheten (7p)
att minst 4300 paket ej klarar granskningen i den verkstaden under en arbetsdag?
Lämpliga oberoendeantaganden samt en motiverad approximation får göras.

4. När alla julklappar är utdelade får alla Nissar och Nissor sig en välbehövlig festmåltid. ”Gröt och
skinka lilla
äpplebiten.
Tänk så rart
det smakar
nisse liten”

Till måltiden serveras glögg. Tomtemor, som är statistikintresserad, vill göra en modell
för hur mängden drucken glögg beror av mängden konsumerad gröt. Hon plockar ut ett
stickprov och får följande observationer

Festgäst nr i 1 2 3 4 5 6 7
Grötmängd (slevar) 1 1 2 4 4 4 7
Glöggförbrukning (dl) 1.8 2.7 2.1 9.1 8.4 8.6 13.8

(a) Ansätt en modell baserad på normalfördelning där glöggförbrukningen beror linjärt (4p)
av mängden gröt. Skatta parametrarna i modellen.

(b) Är det ett signifikant beroende mellan glögg– och grötförbrukning? (6p)

(c) En nisse tar 5 slevar gröt. Skatta ett intervall som med 95% chans täcker denna nisses (6p)
glöggförbrukning.

(d) Tomtemor observerar även att de som äter mycket av skinkan tenderar att dricka mer (4p)
glögg. Hon kompletterar datamaterialet med

Festgäst nr i 1 2 3 4 5 6 7
Skinkkonsumtion (skivor) 2 1 1 3 5 3 6

och ansätter en multipel regressionsmodell där mängden drucken glögg beror både
av gröt- och skinkintag. Hon får följande punktskattningar och medelfel

Parameter Punktskattning Medelfel
b0 -0.27 0.88
b1 1.86 0.50
b2 0.26 0.56

Skall tomtemor använda denna modell istället? Motivera!

5. Tomten har problem med effektiviteten i ljusstöpningsverkstaden och funderar på att
lägga ned produktionen för att i stället lägga ut ljustillverkningen på entreprenad. Han
har bett en av sina Nissar att jämföra två underleverantörers produkter med avseende på
ljusens brinntid.

Nissen får åtta provexemplar från ”Alla ljusen brinner oppsan” och sex exemplar från
”Brinner bra” och noterar deras brinntid (i timmar). Tyvärr råkar han bränna upp anteck-
ningsboken med observationerna, men lyckas rädda en sida där han skrivit upp tvåsidiga
95% konfidensintervall för brinntidernas väntevärden från respektive tillverkare,

Tillverkare Konfidensintervall
Alla ljusen brinner oppsan (19.6, 21.1)

Brinner bra (20.6, 22.3)

Konfidensintervallen är beräknade utifrån antagandet att observationerna är normalför-
delade och oberoende, enligt en bok av Blom som används i matstat-kursen på Nisse-
universitetet.
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(a) Hjälp Nissen att återskapa de två medelvärdena och stickprovsstandardavvikelserna (5p)
som intervallen är baserade på.

(b) Tillverkaren ”Brinner bra” påstår i sin reklam att medelbrinntiden för deras ljus (7p)
är minst 20.7 timmar. Avgör med ett hypotestest om tillverkaren har fog för sitt
påstående enligt Nissens observationer. Använd 5% signifikansnivå.

(c) Avgör om det är någon signifikant skillnad mellan brinntiderna för de två tillverkar- (8p)
nas ljus. Gör testet under förutsättning att standardavvikelsen för brinntiderna hos
de två olika tillverkarnas produkter är samma.

6. Skägglängden hos en slumpvis vald nisse kan beskrivas av en stokastisk variabel med
följande täthetsfunktion

fX (x) =
1

x
√
p

e−(ln x−m)2
, x > 0

(a) Härled ML-skattningen av m baserat på ett stickprov om n oberoende observationer (7p)
av X .

(b) Bestäm täthetsfunktionen för ln X . (6p)

(c) Avgör om ML-skattningen av m är väntevärdesriktig samt bestäm dess varians. (7p)

Lycka till och God Jul!
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