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Matematikcentrum FMS 012 — Matematisk statistik AK för CDI, PiE, 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 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 1996 eller senare, samt miniräknare.

Resultatet anslås senast fredagen den 28 mars i matematikhusets entréhall.

1. Under vasaloppet serveras blåbärssoppa, sportdryck, grönsaksbuljong och kaffe till de 15 000 deltagarna. Från
tidigare års lopp vet man att varje deltagare dricker ungefär 1 liter blåbärssoppa (med en standardavvikelse på
0.3 liter).

(a) Beräkna den (approximativa) fördelningen för mängden blåbärssoppa som kommer att behövas. (5p)

(b) Hur mycket blåbärssoppa bör man tillaga för att den ska räcka med 95% sannolikhet? (5p)

2. Antag att sommarvädret i England varierar enligt en Markovkedja med tillstånden E1: ”uppehåll” och E2: ”regn”,
med övergångsmatris

P =

(
7/8 1/8
2/8 6/8

)
(a) Motivera att det finns en asymptotisk fördelning för vädret och beräkna den. (4p)

(b) Cricket är en brittisk sport där matcher spelas över fem dagar med avbrott för regn. Vad är sannolikheten
att en match som påbörjas en dag med uppehåll kan slutföras utan regn-avbrott? (4p)

(c) Hur kan svaren i (a) och (b) kombineras för att beräkna sannolikheten att en match som börjar en
godtycklig sommar måndag kan slutföras på fredagen samma vecka? (2p)

3. Varje skjutning i skidskytte består av 5 skott och antas ta T sekunder att genomföra. Varje missat skott
renderar en straffrunda som kan antas ta S sekunder att åka. Slumpvariablerna T och S antas vara rektang-
elfördelade enligt T ∈ R (25, 50) och S ∈ R (20, 30).

(a) Under OS i Sochi träffade Björn Ferry 90%1 av sina skott. Anta att alla skott är oberoende; ange en
fördelning för antalet missade skott, X , under en skjutning. (3p)

(b) Vad är sannolikheten att Björn Ferry skjuter fullt (inga missar)? (3p)

(c) Den totala tiden för en skjutning ges av skjuttiden plus tiden för eventuella straffrundor, dvs T + X · S
där T , S och X antas vara oberoende. Vad är väntevärdet för Björn Ferrys total tid? (4p)

Var god vänd!

1Ferry har, ovanligt nog, samma träffsäkerhet i både stående och liggande skytte.



4. Den klassiska formeln för maxpuls (slag/minut) är 220 minus åldern. I en stor studie2 undersöktes flera andra
sätt att räkna ut maxpuls. Två av modellerna i studien är:

Modell 1: yi = α+ βxi1 + εi

Modell 2: yi = β ′0 + β ′1xi1 + β ′2xi2 + ε′i

där:

• yi : personens maxpuls (slag/minut)

• x1 : personens ålder (år),

• x2 = 1 för rökare, x2 = 0 för icke rökare

• Residualerna antas vara oberoende och normalfördelade: εi ∈ N (0, σ1) samt ε′i ∈ N (0, σ2).

Vid undersökning av n = 1594 kvinnor erhölls följande värden för de två modellerna:

Modell 1: Modell 2:
α
∗ = 210

β
∗ = −0.629

ȳ = 182

x̄1 = 45.3

Sxx = 2.57 · 105

Sxy = −1.59 · 105

Syy = 2.69 · 105

Q0 = 1.71 · 105

(β ′)∗ =

 211
−0.639
−0.740


(X TX )−1 =

 2.86 · 10−2 −5.48 · 10−4 −1.42 · 10−2

−5.48 · 10−4 1.08 · 10−5 2.63 · 10−4

−1.42 · 10−2 2.63 · 10−4 1.00 · 10−2


Q ′0 = 1.71 · 105

(a) Vad är tolkningen av β ′1 och β ′2? (2p)

(b) Bestäm ett konfidensintervall för β ′2 med konfidensgraden 95%. (6p)

(c) I studien konstaterades att Modell 1 är att föredra över Modell 2; varför? (2p)

(d) Vid maxpulstest på en 45 årig kvinna uppmäts en maxpuls på 207 slag per minut. Avgör, genom att
använda Modell 1 och ett lämpligt intervall, om detta är ett ovanligt högt värde. (10p)

5. För att undersöka effekterna av höghöjdsträning mäter man blodvärdet (koncentrationen av hemogoblin i
blodet, enhet g/l) före och efter ett träningsläger på hög höjd hos 10 idrottare.

Aktiv nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Före: 157 161 143 162 143 142 160 152 170 159
Efter: 153 157 149 163 152 152 160 155 172 157
Skillnad (Efter-Före): -4 -4 6 1 9 10 0 3 2 -2

(a) Inför en lämplig normalfördelningsmodell och testa på signifikansnivån 5% om höghöjdsträningen kan
sägas höja blodvärdet (Motivera ditt val av test!). (12p)

(b) Hur många idrottare behöver man studera för att, med 99% sannolikhet, kunna detektera en skillnad
på 5 g/l om standardavvikelsen för skillnaderna är 5 g/l? (8p)

Var god vänd!

2Nes BM, Janszky I, Wisløff U, Støylen A, Karlsen T, (2013) “Age-predicted maximal heart rate in healthy subjects: The HUNT Fitness
Study”. Scand. J. Med. Sci. Sports.



6. I skidskytte antas åkaren sikta mot mitten av målet (origo) och träffa med en avvikelse på X mm i sidled och
Y mm i höjdled. Om X och Y antas vara oberoende och normalfördelade med väntevärde 0 och standard-
avvikelse 1 blir den kvadratiska avvikelsen från centrum χ2-fördelad, dvs

Z = X 2 + Y 2 ∈ χ2(2) = Γ (1, 1/2)

För att ta hänsyn till en okänd standardavvikelse multipliceras X och Y med σ (vi antar att det är samma
standardavvikelse i höjd- och sidled). Avståndet mellan centrum och träff ges då av R = σ

√
Z .

(a) Visa att R är Rayleighfördelad med (8p)

fR(r) =

{
r
σ2 e−r2/2σ2

, r ≥ 0

0, r < 0

(b) Beräkna fördelningsfunktionen för R. (5p)

(c) Måltavlans radie är 57.5 mm i stående skytte. Baserat på att Björn Ferry sätter 90% av sina skott
innanför måltavlan; vad kan man säga om avvikelsen, σ, i hans stående skytte? (7p)

Lycka till!


