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Examinator: Anders Björkström, tel. 16 45 54.
Återlämning: Tisdag 31/5 2011 kl 12.00. Rum 312, hus 6. 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

a) Definiera vad som menas med att en stickprovsvariabel är tillräcklig (eng.
sufficient) för en parameter θ. (4 p)

b) Formulera och bevisa faktoriseringssatsen (the factorization theorem).
Det räcker att behandla fallet att data kommer fr̊an en familj av diskreta
fördelningar. (6 p)

Uppgift 2

a) Det finns en känd sats som kallas Cramér-Raos olikhet eller informa-
tionsolikheten. Formulera hur satsen lyder (i den form som handlar om
väntevärdesriktiga skattningar). (3 p)
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b) Likhet i Cramér-Raos olikhet inträffar om den väntevärdesriktiga skatt-
ningen st̊ar i ett visst samband med scorefunktionen. Vad är det för sam-
band? Svaret skall motiveras. (7 p)

Uppgift 3

Den stokastiska variabeln X är Poissonfördelad med parameter c. Para-
metern c är gammafördelad med α = 1 och λ = 2. Man utför ett försök
och f̊ar utfallet X = 4. Bestäm Bayesskattningen av c, givet kvadratisk
förlustfunktion. (Gammafördelningens täthetsfunktion st̊ar efter sista pro-
blemet). (10 p)

Uppgift 4

Man har en enda observation p̊a en sannolikhetsfördelning med täthetsfunktionen
f(x) = θ xθ−1, där 0 ≤ x ≤ 1. De enda möjliga värdena p̊a θ är 2 och 3 och
man vill pröva nollhypotesen θ = 2 mot alternativhypotesen θ = 3.

a) Bestäm det starkaste testet av H0 mot H1 p̊a signifikansniv̊an α = 0.05
och beräkna styrkan för detta test. (4 p)

b) Antag att θ har apriorifördelningen P(θ = 2) = 0.6 och P(θ = 3) = 0.4.
Antag att vi förlorar 3 kronor om vi förkastar en sann nollhypotes, och
förlorar 5 kronor om vi accepterar en falsk nollhypotes. Bestäm det kritiska
omr̊ade som ger den minsta Bayesförlusten (Bayes loss). (6 p)

Uppgift 5

Livstiden för en viss typ av batteri kan betraktas som en stokastisk variabel
med täthetsfunktionen f(x;β) = C(β)xβ−1e−βx, där x > 0. Parametern β
är ett okänt positivt tal, och funktionen C(β) är s̊adan att täthetens integral
över positiva axeln blir 1. Vi har tillg̊ang till ett stickprov X = (X1, . . . , Xn)
p̊a oberoende livslängder för batterier.

a) Härled en stickprovsvariabel som är minimaltillräcklig T för β.

Ledning: Undersök om familjen är en exponentialfamilj. (4 p)

b) Visa att fördelningen för X har monoton likelihoodkvot med avseende
p̊a T . (4 p)

c) Visa att det finns ett likformigt starkaste test för hypotesen H0: β ≥ 1
mot alternativet H1: β < 1. Hur ser detta test ut? (Du behöver inte ange
det kritiska omr̊adets gränser.) (2 p)
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Uppgift 6

En stokastisk variabel X sägs ha en Maxwellfördelning med parameter θ om
dess täthetsfunktion kan skrivas

f(x) =

√
2

π

x2

θ3
exp

(
− x2

2θ2

)
, x ≥ 0

Maxwellfördelningen har tillämpningar inom fysiken, och man kan bland
annat visa att E[X] =

√
8/π θ och E[X2] = 3θ2. (Du behöver inte bevi-

sa detta). En grupp fysiker har samlat in ett stickprov X1, . . . , Xn p̊a en
Maxwellfördelad variabel.

a) Härled maximum-likelihoodskattningen av θ. (3 p)

b) Härled ett uttryck för ML-skattningens varians när stickprovet är stort. (4 p)

c) Använd resultatet i (b) för att härleda ett tv̊asidigt 95% konfidensintervall
för θ. (3 p)

————————————————

Ledning: En gammafördelad(α, λ) variabel har täthetsfunktionen

f(x;α, λ) =
λα

Γ(α)
xα−1e−λx, x > 0.

Dess väntevärde är α/λ.

Lycka till!


