
Matematisk statistik Tentamen: 2015–01–17 kl 800–1300

Matematikcentrum FMS012 — Matematisk statistik AK för CDI, PiE, F, 9 hp
Lunds universitet MASB03 — Matematisk statistik AK för fysiker, 9 hp

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

Institutionens papper används b̊ade som kladdpapper och som inskrivningspapper. Varje
lösning skall börja överst p̊a nytt papper. Rödpenna f̊ar ej användas. Skriv fullständigt namn

p̊a alla papper.

Till̊atna hjälpmedel: Matematiska och statistiska tabeller som ej inneh̊aller statistiska formler,
Formelsamling i matematisk statistik AK 1996 eller senare, samt miniräknare.

Resultatet ansl̊as senast fredagen den 13 februari i matematikhusets entréhall.

1. En person som smittas av det s̊a kallade Ebola-viruset kommer att avlida till följd av
sjukdomen med en sannolikhet som är 0.9. P̊a ett sjukhus i sydvästra Guinea (där en
Ebola-epidemi startar i februari 2014) har organisationen Läkare Utan Gränser (MSF)
satt upp en smittskyddsavdelning där man tar ut emot Ebola-smittade patienter.

(a) Första veckan tar avdelningen emot sju patienter. Vad är sannolikheten att (exakt)
tre av dem avlider till följd av sjukdomen? (3p)

(b) Andra veckan tar man emot 12 patienter. Vad är sannolikheten att (exakt) fem av
patienter som anländer de första tv̊a veckorna, avlider till följd av sjukdomen? (3p)

(c) Det sker en dramatiskt ökning av antalet patienter de tv̊a näst-kommande veckorna,
vecka tre tar man emot 254 patienter och vecka fyra tar man emot 762 patienter.
Man har resurser för att klara av 800 dödsfall bland de patienter som anländer de
första fyra veckorna. Vad är sannolikheten att MSF m̊aste begära mera pengar för
att klara driften? (4p)

2. Den s.v. X har täthetsfunktion

f(x) =

{

cx2 0 ≤ x ≤ 1,
0 annars.

(a) Bestäm värdet p̊a talet c s̊a att f blir en täthet. (3p)

(b) Beräkna E(X|X ≤ 1/2). (7p)

3. Man behandlar patienter p̊a hjärtkärlavdelningen p̊a Universitetssjukhuset i Lund med
en viss slags blodtryckssänkande medicin. Man studerar d̊a tiden till återfall T i hjärtkärl-
sjukdom, som kan modelleras som en positiv s.v. Man är intresserad av T’s fördelning
F(t) = P(T ≤ t) (enhet t dagar). I en undersökning följer man 25 patienter under ett år,
och man observerar d̊a att 5 av dem har en tid till återfall som är mindre än eller lika
med 35 dagar.

(a) Skatta F(35). (4p)

(b) Medicinen anses vara bra om den ger en sannolikhet för återfall inom 35 dagar som
är mindre än 0.3. Sätt upp lämpliga hypoteser och testa (gör ett exakt test!) om
medicinen är bra eller ej. (Det fel man vill minimera vid testet är felet att välja en
medicin som inte är bra). (6p)

Var god vänd!



4. Vid ett fysikexperiment ansätts modellen

yi = α+ β1x1i + β2x2i + εi,

i = 1, . . . , n, för sambandet mellan y, x1 och x2. Felen εi antas vara Normalfördelade med
okänd varians σ2. Man gör 10 mätningar och f̊ar följande resultat.

individ i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x1i 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
x2i 0.145 0.209 0.310 0.3457 0.396 0.523 0.653 0.769 0.872 0.933
yi 4.177 5.194 4.899 5.203 5.991 7.751 6.835 7.924 7.748 9.519

(a) Skatta α, β1, β2, σ
2. (6p)

(b) Gör ett test av om x2 har en signifikant inverkan p̊a y. (6p)

(c) Gör ett 95 % konfidensintervall för förväntade värdet p̊a y när x1 = 0.5 och x2 = 0.5.
(8p)

5. En HiFi-förstärkare för bruk som hemstereo av märket ReTox best̊ar av ett försteg och
ett slutsteg. Förstärkaren fungerar bara om b̊ade försteg och slutsteg fungerar. Dessa har
livlängder TF och TS, som kan modelleras som oberoende exponentialfördelade s.v. med
respektive väntevärde μF och μS = 2μF. L̊at T beteckna förstärkarens livslängd.

(a) Vad har förstärkarens livslängd T för fördelning? (6p)

(b) Man har observerat 8 st ReTox förstärkares livslängder och f̊ar observationerna 2.31,
1.61, 1.44, 21.1, 31.6, 42.5, 1.13, 13.7. Beräkna ML-skattningen av μF. (6p)

(c) ReTox gör en internationell utvärdering där de tittar p̊a totalt 100 förstärkare, och
observerar deras totala livlängder t1, . . . , t100. De f̊ar värdet

∑

100

i=1
ti = 1423.611. Gär

ett approximativt 95% tv̊asidigt konfidensintervall för μF. (8p)

6. Komponenter vars livslängder T observeras vid diskreta tidpunkter kan ofta modelleras
med en ffg-fördelning (i engelsk litteratur kallad “geometric distribution”). Detta betyder
att T är en s.v. med sannolikhetsfunktion

pT(k) = Θ(1−Θ)k−1, k = 1, 2, 3, . . . .

Anta att vi har ett stickprov t1, . . . , tn av T.

(a) Härled ML-skattaren Θ̂ av Θ. (6p)

(b) Är 1/Θ̂ väntevärdesriktig? (6p)

(c) Kan fördelningen för 1/Θ̂ approximeras p̊a n̊agot sätt när n är stort (dvs har 1/Θ̂
en asymptotisk fördelning och vilken i s̊a fall)? Använda detta för att konstruera ett
approximativt konfidensintervall för Θ. (8p)

Lycka till!


