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1. Antalet partiklar som sönderfaller i ett radioaktivt material kan med god noggrannhet mo-
delleras som en Poisson process. Vid en mätning på ett fysiklab mätte en laboratorieassistent
antalet partiklar under 60 sekunder, och fick som resultat att 3 partiklar har sönderfallit.
Härled ML skattningen av intensiteten i processen och beräkna den.

2. I försöket ovan vill man testa en fysikalisk modell som labbet använder sig av, som säger att
intensiteten i processen är λ = 1/10(sek)−1. Man vill testa detta och se om denna modell är
korrekt eller om i själva verket λ < 1/10. Sätt upp lämpliga hypoteser och testa den fysikaliska
modellen. (Du får själv bestämma signifikansnivå, tex kan 0.05 vara lämpligt.)

3. I samma experiment som ovan insåg laboratorieassistenten att hon har mera information
om antalet sönderfallande partiklar. I själva verket har man i tidsintervallet [0,10] sett noll
sönderfall, i intervallet (10,40] sett ett sönderfall och i intervallet (40,60] sett de resterande
två sönderfallen. Med användning av dessa data, härled ML skattningen av intensiteten.

4. SMHI vill modellera vädret i Simrishamn, och vill använda sig av en Markov kedja för att
göra detta. Man använder sig av en modell med tre tillstånd: regn (0), molnigt utan regn (1)
och sol (2). Man observerar vädret under 30 dagar i Juni 2014 och får följande observationer

1, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 0, 2, 0, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 0, 2

(a) Skatta övergångsmatrisen i Markov kedjan. (Du behöver inte härleda skattningen, använd
det du lärt dig på föreläsningarna och i kompendiet.)

(b) Man tror att den stokastiska fördelningen för vädret i Juni 2015 kommer att se likadan
ut som i Juni 2014. Anta att under en fix vecka i Juni 2015 på måndagen det är molnigt
utan regn. Skatta då sannolikheten för att det är soligt på tisdagen.

(c) Under samma förutsättning som i a), skatta sannolikheten för att det är soligt på ons-
dagen.

5. En litteraturforskare vill göra en kvantitativ analys av en kort skönlitterär text som man tror
är skriven av August Strindberg. Forskaren skriver upp sekvensen av ord och vill modellera
bokstäverna som en Markov kedja med två tillstånd: vokal (0) och konsonant (1). Resultaten
är alltså en följd på formen

...1101010101001001010110...

Är det vettigt att tro att Markov villkoret är uppfyllt för ovanstående kedja? Motivera ditt
svar.

6. * I en Markov kedja med två tillstånd observerar man följande sekvens

101010010011

De okända parametrarna i modellen är de fyra övergångssannolikeheterna i övergångsmatrisen.
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(a) Skriv upp sannolikheten för de data man har fått ovan.

(b) Skriv om/formulera om denna sannolikhet till en funktion av övergångssannolikherna.

(c) Maximera funktionen m a p de okända parametrarna. Vad kallas den erhållna skattning-
en?


