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Varje korrekt löst uppgift ger 10 poäng. Gränsen för godkänt är preliminärt
33 poäng (inklusive poäng för inlämningsuppgifter, som sammanlagt kan ge
högst 6 poäng). För väl godkänt krävs preliminärt 45 poäng p̊a tentamens-
skrivningen. Resultatet p̊a inlämningsuppgifterna p̊averkar inte om man f̊ar
VG eller ej.

————————————————

Uppgift 1

L̊at X1, ..., Xn vara ett stickprov fr̊an en fördelning med tätheten;

f(x|θ) =
θ

2
x−1/2e−θx1/2

för x > 0.

Apriorifördelningen för θ är en gammafördelning med tätheten

g(θ) = 4θ2e−2θ för θ > 0.

a) Beräkna aposteriorifördelningen för θ. (3 p)

b) Beräkna Bayesskattningen av θ vid kvadratisk förlustfunktion. (3 p)

c) Visa att denna skattning är en konsistent skattning av θ. (4 p)

Uppgift 2

a) Definiera vad som menas med att en statistika är tillräcklig för en familj
av fördelnigar. (2 p)

b) Formulera och bevisa faktoriseringssatsen (factorization criterion). (8 p)
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Uppgift 3

Man har tv̊a oberoende stickprov X1, ..., Xn och Y1, ..., Yn, där Xi är N(µ1, σ
2
1
)

och Yi är N(µ2, σ
2
2
). Här är µ1, µ2, σ

2
1

och σ2
2

okända parametrar.

a) Härled likelihoodkvottestet av H0 : σ1 = σ2 mot H1 : σ1 6= σ2. (7 p)

b) Utför testet p̊a niv̊an 10% d̊a man erh̊allit stickproven x=(67.38, 81.58,
43.94, 66.96) och y=(18.24, 34.08, 18.16, 5.76). (3 p)

Uppgift 4

L̊at X1, ..., Xn vara ett stickprov fr̊an en fördelning med tätheten

f(x|θ) = θx−θ−1 för x > 1,

där θ > 0 är en okänd parameter.

a) Beräkna maximum likelihoodskattningen av θ. (3 p)

b) Beräkna informationen. (3 p)

c) Beräkna ett konfidensintervall med den approximativa konfidensgraden
1 − α under förutsättning att n är stort. (4 p)

Uppgift 5

L̊at X1, ..., Xn vara ett stickprov fr̊an likformig fördelning p̊a heltalen {1, 2, ..., N},
d.v.s. den fördelning som är given av sannolikhetsfunktionen f(x|N) = 1/N
för x = 1, 2, ..., N och f(x|N) = 0 för övrigt. Här är N ≥ 1 ett okänt heltal.

a) Visa att det finns ett likformigt starkaste (uniformly most powerful) icke
randomiserat test av H0 : N = 6 mot H1 : N > 6 samt härled detta. (5 p)

b) Vilka signifikansniv̊aer är möjliga för detta test. (2 p)

c) Beräkna testets styrka i fallet N = 12 och n = 5 för en lämpligt vald
signifikansniv̊a. (3 p)

Uppgift 6

L̊at X1, ..., Xn vara ett stickprov fr̊an en Poissonfördelning med väntevärde
λ. Här är λ en okänd parameter.

Konstruera med hjälp av Rao-Blackwells sats en väntevärdesriktig (unbia-
sed) skattning av parametern θ = λe−λ. Skattningen ska vara en funktion
enbart av den tillräckliga statistikan T = X1 + ... + Xn. (10 p)

Tips: Konstruera först en väntevärdesriktig skattning av formen U(X1).
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Lycka till!


