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Återlämning: Fredag 25/3 2011 kl 12.00. Rum 32, hus 5. Den som vill veta
sitt resultat tidigare kan skicka en förfr̊agan till bjorks@math.su.se.
Lösningar finns p̊a kursens hemsida (kurser.math.su.se) fr. o. m. skrivtidens
slut.
Till̊atna hjälpmedel: Miniräknare.
Krav för godkänt: Resonemang skall vara klara och tydliga att följa. Följande
gränser gäller för de godkända betygsstegen (inklusive poäng fr̊an inlämnings-
uppgifterna):

A B C D E

58 52 45 38 33

————————————————

Uppgift 1

Antag att vi har ett stickprov X = (X1, . . . , Xn) fr̊an en familj av fördelningar
med en okänd parameter θ, och antag att T = t(X) är tillräcklig för θ. Om
U är en väntevärdesriktig skattning av θ s̊a är statistikan V , definierad som
V = E[U |T ] ocks̊a en väntevärdesriktig skattning av θ, som inte har större
varians än U .

a) Vad kallas denna sats? (2 p)

b) Bevisa den. (4 p)

c) Satsen säger vidare att om variansen av U inte är större än variansen
av V s̊a är U väsentligen en funktion av T . Med “väsentligen”menas att
det finns en funktion g s̊adan att händelsen U = g(T ) har sannolikheten 1.
Bevisa det! (4 p)
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Uppgift 2

a) Definiera begreppet scorefunktion och visa att dess väntevärde är noll
(om vissa regularitetsvillkor är uppfyllda). (3 p)

b) En viktig sats säger att ML-skattningar ofta är approximativt normalförde-
lade och väntevärdesriktiga om de baseras p̊a stora stickprov. I grundkurser
i matematisk statistik f̊ar man lära sig Centrala Gränsvärdessatsen (CGS)
som säger att normalfördelningen uppträder när en stokastisk variabel är de-
finierad som en summa av m̊anga stokastiska termer. Förklara i stora drag
hur man kommer fr̊an CGS till att ML-skattningar är normalfördelade. (Det
är inte nödvändigt att bevisa alla detaljer.) (7 p)

Uppgift 3

a) Man har ett stickprov X = (X1, . . . , Xn) p̊a en variabel som är N(µ, σ2),
där σ2 är känd. Om vi betraktar µ som en stokastisk variabel, vilken familj
av sannolikhetsfördelningar utgör d̊a en konjugerad familj till denna? (Ingen
motivering behövs) (2 p)

b) Motivera svaret. (5 p)

c) Vikten hos fullvuxna hannar av en viss djurart har väntevärde 7 kg
och standardavvikelse 1 kg. Vi f̊angar in ett exemplar p̊a m̊af̊a, ger honom
namnet Kalle och väger honom p̊a en ganska sliten v̊ag, vars mätfel är
normalfördelat med väntevärde noll och standardavvikelse 0.3 kg. V̊agen
visar 6.7 kg. Vad är Bayesskattningen av Kalles vikt, om vi antar “absolute
error loss”, allts̊a att förlusten är lika med absolutbeloppet av skattningens
fel? (3 p)

Uppgift 4

Man önskar skatta sannolikheten θ att lyckas i ett visst experiment. Aprio-
rifördelningen för θ är en Betafördelning med väntevärde 0.5 och varians 0.2.
Experimentet upprepas tills man lyckas för sjunde g̊angen. L̊at Y vara anta-
let försök man behöver göra (inklusive det sista). Beräkna Bayesskattningen
vid kvadratisk förlustfunktion, som funktion av utfallet y. (10 p)

Ledning: En kontinuerlig stokastisk variabelX kallas Betafördelad med para-
metrarna r och s om X tar värden mellan 0 och 1 och har täthetsfunktionen
fX(x) = B xr−1(1 − x)s−1, där B är ett tal som inte beror p̊a x. Man kan
visa att väntevärdet är r/(r + s) och variansen rs/((r + s+ 1)(r + s)2).
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Uppgift 5

a) L̊atX1, . . . , Xn vara ett stickprov p̊a exponentialfördelningen med väntevärde
µ. Antag att n är stort. Använd centrala gränsvärdessatsen för att bilda ett
tv̊asidigt konfidensintervall för µ med konfidensgrad 95 %. (4 p)

b) Hur stort m̊aste nminst vara för att man ska f̊a ett 95 % konfidensintervall
vars förväntade längd är högst 0.2µ? (6 p)

Ledning: Den övre 95 %-kvantilen för en standardiserad normalfördelning
g̊ar vid 1.96 (Meddelas eftersom inga tabeller är till̊atna vid den här tentan)

Uppgift 6

Man har gjort en observation (dvs n = 1) p̊a en stokastisk variabel X med
täthetsfunktion

f(x) = C(θ)(1− x2)θ, − 1 ≤ x ≤ 1

där θ är en okänd parameter om vilken man bara vet att θ > −1. Funktionen
C(θ) beror inte p̊a x, den skall bara göra att

∫
f(x)dx = 1.

a) Härled ett likformigt starkaste test p̊a niv̊an α = 0.05 av H0 : θ = 0 mot
den sammansatta alternativhypotesen HA : θ > 0. (5 p)

b) Beräkna styrkan av detta test i punkten θ = 1. (5 p)

————————————————

Lycka till!


