
Matematisk statistik Tentamen: 2016–01–14 kl 1400–1900

Matematikcentrum FMS 012 — Matematisk statistik AK för CDI, Pi, F, 9 hp
Lunds universitet MAS B03 — Matematisk statistik AK för fysiker, 9 hp

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 uppgift skall
börja överst på nytt papper. Rödpenna får ej användas. Skriv anonymkod och personlig identifierare på

alla papper.

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

Resultatet läggs in i Ladok senast torsdag den 4 februari.

1. En kardiovaskulär epidemiolog vid Lunds lasarett ville på 80-talet undersöka sambandet mellan
motion och hälsa på en gymnasieskola i Lund. Forskaren delade därför in eleverna i de som joggar
(J), motionscyklar (C), simmar (S) samt övriga (Ö). Varje student tillhörde exakt en kategori, och
forskaren hade också vissa krav som skulle vara uppfyllda för att en elev skulle tillhöra en viss
kategori (vilka de var är inte är viktigt för oss). Forskaren såg då att andelen elever i de olika
kategorierna var P(J) = 30 %, P(C) = 10 % och P(S) = 20 %.

Forskaren följde upp eleverna 30 år senare och var speciellt intresserad av om de hade drabbats av
hjärtkärlsjukdom eller inte. Forskaren upptäckte då att andelen som drabbats av hjärtkärlsjukdom
i de olika kategorierna var J: 4 %, C: 6 %, S: 4 % och Ö: 11 %.

(a) Beräkna andelen elever som varken joggade, cyklade eller simmade under gymnasietiden, dvs (2p)
övriga.

(b) Beräkna totala andelen elever som drabbades av hjärtkärlsjukdom. (4p)

(c) Bland de elever som senare drabbades av hjärtkärlsjukdom, beräkna andelen som tillhörde (4p)
kategorin övriga (Ö) under gymnasietiden.

2. De oberoende slumpvariablerna X och Y är Exp(1) respektive R(0, 1)-fördelade, dvs

fX (x) =

{
e−x, x ≥ 0,
0, x < 0,

fY (y) =

{
1, 0 ≤ y ≤ 1,
0, annars.

(a) Beräkna P(1 < X < 2). (5p)

(b) Beräkna P(1 < X + Y < 2). (5p)
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3. Antalet radioaktiva isotoper X (t) som sönderfaller under en tidsperiod t (enhet: s) kan med god
noggrannhet beskrivas med en Poissonprocess. Speciellt gäller då att X (t) ∈ Po(lt) där l är
sönderfallsintensiteten (enhet: s−1). Vid ett försök får man att antalet isotoper som sönderföll under
tiden t = 5 s blev x = 4.

(a) Härled minsta-kvadrat-skattningen av l och beräkna värdet på den. (4p)

(b) Man vill undersöka om intensiteten l kan vara mindre än 1 s−1 och ställer upp hypoteserna (4p)
H0: l = 1 och H1: l < 1. Gör ett exakt test på signifikansnivån 5 %.

(c) En fysiker på labbet vill göra ett test av sannolikheten, p, för att man får exakt noll sönderfall (2p)
under en minut. Hon sätter därför upp följande hypoteser: H0: p = e−60 och H1: p > e−60.
Formulera om hypoteserna så att de uttrycks som villkor för l istället. Vad ska fysikern dra
för slutsats om p?

4. Vid en undersökning på en forskningsavdelning vid Lunds lasarett, mäter man respons i blodtrycks-
fall då man ger patienter som lider av högt blodtryck en viss medicin. Den modell som forskarna
använder sig av för blodtrycket yi för individ nummer i är

yi = b0 + b1x1i + b2x2i + ei,

där x1i är mängden medicin som en individ får och x2i är blodsockerhalten som en individ har
innan den får medicinen. Den biologiska variationen ei antas vara oberoende och N (0,s). Man
gör försök på 100 personer och får resultat som kan sammanfattas i följande matriser (standard
multipel regressionsform)

(X tX )−1 =

⎛⎝ 0.8385 −0.0296 −0.0131
−0.0296 0.0012 0
−0.0131 0 0.0025

⎞⎠ , b∗ =

⎛⎝ b∗
0

b∗
1

b∗
2

⎞⎠ =

⎛⎝ 124.76
−1.17

1.94

⎞⎠ ,

Q0 = 12320.82.

(a) Skatta variansen s2 för den biologiska variationen. (3p)

(b) Testa om medicinen har någon signifikant inverkan på blodtrycket. (7p)

(c) Beräkna ett 95 % konfidensintervall för det förväntade blodtrycket hos individer som får (5p)
medicinmängd x1 = 25 och har normalt blodsocker x2 = 7.

(d) Beräkna ett intervall som som bör innehålla 95 % av blodtrycken hos individer som får me- (5p)
dicinmängd x1 = 25 och har normalt blodsocker x2 = 7.
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5. När de två fågelarterna lövsångare (L) och rörsångare (R) flyttar rastar de på ön Flommen i Falster-
bo. De kan då fångas i nät och ringmärkas och ibland kan de fångas igen. För de fåglar som fångas
två gånger noterar man tiderna mellan fångsterna, XL respektive XR, och dessa motsvarar ungefär
hur länge som fåglarna stannar på ön; de stannar förstås en längre tid, men vi bryr oss inte om
att göra en mera avancerad analys av deras riktiga uppehållstid utan vi behandlar tiderna XL och
XR som de riktiga uppehållstiderna. Man kan anta att olika fåglars tider är oberoende av varandra.
Man har noterat de enskilda tiderna hos 325 Lövsångare och 470 Rörsångare och beräknat me-
delvärden och stickprovsstandardavvikelserna för de två arterna. Man har också noterat hur många
som stannade kortare än 100 timmar:

n x̄ s antal < 100
Lövsångare: 325 117.8 19.0 50
Rörsångare: 470 125.0 20.6 40

(a) Antag att tiderna är normalfördelade med samma varians. Skatta den gemensamma variansen (8p)
och utnyttja det till att skatta sannolikheten att stanna mindre än 100 timmar för Lövsångare
respektive Rörsångare.

(b) Tiderna är i själva verket inte alls normalfördelade. Utnyttja istället antalet fåglar som stan- (12p)
nade kortare tid än 100 timmar för att skatta sannolikheterna och testa om de skiljer sig åt
mellan Lövsångare och Rörsångare på (approximativ) signifikansnivå 5 %. Skriv upp lämpliga
modeller, formulera lämpliga hypoteser och motivera de approximationer du gör.

6. Följden Y1,Y2, . . . är en Markovkedja med tre tillstånd vars första värde Y1 antas ha en viss fördelning,
som dock är okänd. I deluppgift a) ska du skatta parametrarna i den fördelningen och i deluppgift
b) använda denna för skatta den absoluta sannolikheten vid tiden 3.

(a) Låt X = (X1,X2,X3) vara en (3-dimensionell) diskret s.v. som är multinomialfördelad med (10p)
parametrar n, p1, p2, p3 där p3 = 1− p1− p2, dvs den har en sannolikhetsfunktion som ser ut
som

P(X1 = i,X2 = j,X3 = k) =
n!

i! ⋅ j! ⋅ k!
⋅ pi

1 ⋅ p
j
2 ⋅ (1− p1 − p2)k,

i = 0, . . . , n,
j = 0, . . . , n,

k = n− (i + j).

Detta är alltså en modell för när man gör ett experiment n gånger, och man kan få tre olika
utfall (av typ 1, 2 eller 3) med respektive sannolikheter p1, p2, p3, om man låter X1,X2,X3 vara
antalet utfall av typ 1, 2, respektive 3.
Man har gjort n = 150 försök och fått resultat x1 = 30, x2 = 45 och x3 = 75. Härled och
beräkna ML-skattningarna av (p1, p2, p3).

(b) Den s.v. X ses nu som första steget i en Markovkedja Y1,Y2, . . . som har tre tillstånd 1, 2 och (10p)
3, dvs Y1 = X . Ur deluppgift a) har du då fått en skattning av den absoluta sannolikheten vid
tiden 1, alltså en skattning av p(1) = (P(Y1 = 1), P(Y1 = 2), P(Y1 = 3)). Om du inte klarade
a) kan du använda skattningen p∗(1) = (0.2, 0.3, 0.5) istället. Antag att Markov-kedjan har
övergångsmatris

P =

⎛⎝ 0.2 0.8 0.0
0.4 0.0 0.6
0.1 0.0 0.9

⎞⎠ .

Skatta den absoluta sannolikheten vid tiden 3, dvs
p(3) = (P(Y3 = 1), P(Y3 = 2), P(Y3 = 3)).

Lycka till!
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