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Resonemang skall vara klara, tydliga och lätta att följa. Varje korrekt löst uppgift ger 10 
poäng. Följande gränser gäller för betygen A-Fx: 
 
  A      B      C      D      E      Fx 
                      58     52    45     38     32     31 
 
                        ______________________________________ 
 
Uppgift 1 
 
Formulera och bevisa Neyman-Pearson Lemma.               (10p) 

 
Uppgift 2 
 
Antag att nXXX ,., 21 K  är ett stickprov på den stokastiska variabeln  X som har 
fördelningen ),0( θU  (dvs en likformig fördelning mellan 0 och θ ). Låt )()1( ,, nXX K  vara 
det ordnade stickprovet. 
a) Visa att )(nXT =  är en tillräckig statistika för θ .                 (5p) 
b) Man vill testa 5:0 =θH  mot alternativet 5:1 >θH  och gör därför 20 observationer på X.   
    Därvid erhåller man .82.4=T   
    Bestäm P-värdet för detta test. Bör 0H förkastas?                 (5p) 
 
 
Uppgift 3 
 
a) Formulera och bevisa Cramér-Raos olikhet (Informationsolikheten).                            (5p) 
 
b) Antag att X ),,,( 21 nXXX K=  är ett stickprov på Be(p) och låt .2p=θ  Beräkna C-R  
    gränsen för .θ                                        (5) 
 



Uppgift 4 
 
Låt nXXX ,,, 21 K  vara ett slumpmässigt stickprov från en kontinuerlig fördelning med 
täthetsfunktionen  
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2
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Denna fördelning kallas Rayleigh-fördelningen. Antag nu en Bayesiansk modell där 
parametern är en stokastisk variabel θ med apriorifördelningen 
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Beräkna Bayes-skattningen av θ, under antagande av kvadratisk förlust.             (10p) 
 
 
Uppgift 5 
 
Man har två oberoende stickprov på normalfördelningen ),( 2

11 σμN  respektive ),( 2
22 σμN där 

stickprovsstorlekerna är 1n  respektive 2n . Härled likelihoodkvottestet  av 

210 2: σσ =H    mot   .2: 211 σσ ≠H                                                          (10p) 
 
 
Uppgift 6 
 
Låt nXXX ,,, 21 K  vara ett slumpmässigt stickprov från en exponentialfördelning med 
parametern λ dvs. fördelningens väntevärde är lika med  ./1 λ  Man vill testa 1:0 =λH  mot 

.1:1 >λH  
a) Härled ett likformigt starkaste test.                                      (4p) 
b) Bestäm stickprovsstorleken n så att testet får nivån 0.05 och dess styrka för 3=λ  blir  
    minst 0.7.                    (6p) 

    Ledning: Utnyttja att )2(2 2

1
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 (chitvå-fördelning, eng. ”chi-square distribution”) 

 
 
 
 
LYCKA  TILL ! 


