
Matematisk statistik Tentamen 2013-01-15 kl 8:00–13:00
Matematikcentrum MASA01 B
Lunds universitet Inferensteori

Till samtliga uppgifter fordras fullständiga lösningar, t.ex. ska modeller alltid anges och approximationer, hypoteser
och slutsatser anges och motiveras.

Uppgift 1, 2 och 3 ger maximalt 10 poäng var. Övriga uppgifter ger maximalt 20 poäng var.
Totalt kan man få 90 poäng. Gränsen för godkänd är 45 poäng och för väl godkänd 67 poäng.

Institutionens papper skall användas både som kladdpapper och som inskrivningspapper. Varje lösning skall börja
överst på nytt papper. Skriv fullständigt namn på alla papper. Rödpenna får ej användas.

Tillåtna hjälpmedel: Matematiska och statistiska tabeller som ej innehåller statistiska formler, Formelsamlingen
Matematisk statistik allmän kurs MASA01 B, miniräknare.

Resultatet anslås 2013-01-29 (senast).

1. Man har observationer x1, . . . ,xn av den s.v. X som antas vara likformigt fördelad på intervallet [θ1,θ2]
där θ1 < θ2, dvs X ∈Un(θ1,θ2). Härled ML skattaren av vektorn (θ1,θ2). [10p]

2. Låt x1, . . . ,xn vara observationer av X1, . . . ,Xn Bernoulli-fördelade stokastiska variabler med E(Xi) =
p/i, för i = 1, . . . ,n. Parametern p antas vara okänd.

(a) Härled MK-skattaren p̂ av p. [5p]

(b) Är p̂ väntevärdesriktig? [5p]

3. Antalet äpplen som faller till marken från ett slumpmässigt valt äppelträd i Pias fruktodling i Österlen
under en höstdag kan beskrivas som en s.v. som är Poissonfördelad. Pia vill inte gärna ha mycket
fallfrukt (hon vill plocka frukten från träden istället) och hoppas att medelantalet äpplen som faller
från ett träd till marken under en dag inte är fler än 4. Hon plockar rent under fyra träd på morgonen,
och räknar antalet nedfallna äpplen under träden morgonen därpå, och räknar till 9,9,10 och 8 äpplen
under de fyra träden.

Hjälp Pia att testa sitt antagande (sin förhoppning) om att högst 4 äpplen i medel faller till marken.
[10p]

4. Den s.v. X har en okänd fördelningsfunktion F . Man är intresserad av att skatta θ =E(1{X2 ∈ [0,1]}).
Vid ett försökstillfälle får man observationerna x1, . . . ,x10:

1.6, −0.028, −0.90, 0.41, −0.11, 0.86, −0.34, −1.2, 0.87, 0.22.

(a) Härled och beräkna plug-in skattaren av θ . [8p]

(b) Gör ett hypotestest av

H0 : θ = 0.5, H1 : θ 6= 0.5

med en lämplig approximativ signifikansnivå. Kan man förkasta H0? (Motivera alla approxima-
tioner). [12p]

5. Låt X vara en s.v. som är Bin(n,θ)-fördelad och anta att vi har en observation x av X .

1



(a) Härled ML-skattaren av θ och beräkna denna, om n = 100 och x = 23. [6p]

(b) Konstruera och gör ett test på approximativ signifikansnivå 0.05 av hypoteserna

H0 : θ = 0.15,

H1 : θ > 0.15,

om n = 100 och x = 23. [8p]

(c) Hur stort borde n vara (approximativt) i testet i b) för att styrkan i θ = 0.2 ska vara 0.9? [6p]

6. Man har mätt blodsockerhalt y en timme efter måltid som funktion av mängden fett x1 (gram) och
mängden socker x2 (gram) i måltiden. Detta har gjorts på 10 individer och man har fått följande data

individ i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x1i 13.9 15.8 14.7 14.8 13.7 13.4 16.1 15.6 14.4 15.3
x2i 16.8 19.5 22.8 18.1 16.9 20.9 20.4 20.9 20.0 19.6
yi 11.5 16.2 18.6 12.7 12.5 14.8 16.0 17.1 15.0 15.1

Man tror att modellen

yi = θ0 +θ1x1i +θ2x2i + εi,

för i = 1, . . . ,n, där εi är oberoende N(0,σ2)-fördelade s.v. med okänd varians σ2, och (θ0,θ1,θ2)
okända, är en bra modell för data.

(a) Skatta θ1,θ2 och σ2. [8p]

(b) Testa om y är signifikant beroende av x1 och x2. (Du behöver inte ta hänsyn till att du gör multipla
test.) [6p]

(c) Vad är det förväntade värdet på blodsockerhalten efter en timme för en person som har ätit en
måltid med 15 gram fett och 20 gram socker? [6p]
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