
Tentamen i TMA321 Matematisk Statistik, Chalmers Tekniska Högskola.                                                                             

Tid: Måndagen den 2015-06-01,  8.30-12.30.                                                                                                            
Examinator och Jour: Olle Nerman, tel.  7723565, rum 3056, MV, Chalmers.                                                     
Hjälpmedel: Valfri räknare, egenhändigt handskriven formelsamling (4  A4-sidor på 2 
blad) och till skrivningen medföljande tabeller. 

Tentamen består av 8 frågor med sammanlagt 32 poäng.                                                                                         
(Eventuella bonuspoäng från två inlämningsuppgifter tillkommer med maximalt 2+2 = 4 
poäng)                                                                                                                                    
Betygsgränser: För betyget ”3” fordras minst 15 poäng, för betyget ”4” minst 20 poäng 
och för betyget ”5” minst 25 poäng. 

 
1. Du kastar tre vanliga sex-sidiga tärningar en gång.  

a. Vad är sannolikheten att poängtalen på alla tre tärningarna är lika?                                  (1p) 
b. Låt Y vara definierad som summan av de tre poängtalen. Vad är då utfallsrummet för Y?   (1p) 
c. Vad är sannolikhetsfunktionen (frekvensfunktionen) för Y (definierad som i b-delen) i punkten 

y=5?                                                                                                                                         (1p)                                                                                                                   
d. Vad är den betingade sannolikheten att produkten av de tre poängtalen är lika med 4 givet att 

summan av poängtalen är 5?                                                             (1p) 
 

2. En likformigt fördelad stokastisk variabel på intervallet [a,b] har väntevärdet 3 och     
standardavvikelsen 0.5 . Bestäm med hjälp av denna information värdena på intervallgränserna a 
och b.                                                                                                                                             (3p) 
 

3. På en cirkelskiva med diametern=2 och centrum i origo i ett ortogonalt koordinatsystem 
väljs en stokastisk punkt (X,Y) med likformig fördelning.  
a. Vad blir den tvådimensionella frekvensfunktionen för  (X,Y)?                                              (1p) 
b. Visa att korrelationen mellan X och Y är 0.                                                                            (2p)  
c. Visa att X och Y inte är oberoende stokastiska variabler.                                                       (2p) 

  
4. Antag att X är Poissonfördelad med väntevärde E[X]=10.                                                                                   

a.    Bestäm momentgenererande funktionen för X.                                                                       (1p) 
b.   Använd resultatet i a-delen för att beräkna tredjemomentet av X.                                           (2p) 
 

5. Antag att du i samband med statistisk inferens rörande en viss fysikalisk parameter θ gör två 
oberoende försök där du dels, baserat enbart på försöksresultatet i det första försöket, har en 
väntevärdesriktig punktskattning Y av θ med det teoretiska standardfelet 1.5 och dels, baserat 
enbart på det andra försöket, har ännu en väntevärdesriktig punktskattning Z av samma parameter 
θ med teoretiska standardfelet 2/3.  
a. För vilka reella konstantkombinationer av a och b blir T=aY+bZ en väntevärdesriktig 

punktskattning av θ?                                                                                                                (1p) 
b. Vilket av alla de möjliga a-b-paren du angivit i a-delen resulterar i det minsta standardfelet hos 

punktskattningen T?                                                                                                                (2p) 

VÄND! 



6. I ett normalfördelningsstickprov med 10 observationer har någon beräknat stickprovsmedelvärdet 
och stickprovsstandardavvikelsen till 5.85 och 0.27. 
a. Du ombeds att förvandla informationen till ett nedåt begränsat konfidensintervall för det 

bakomliggande väntevärdet µ för de enskilda observationerna med konfidensgraden 95%. Vad 
blir resultatet?                                                                                                     (2p) 

b. Du ombeds istället att pröva nollhypotesen H0: väntevärdet µ = 5,  med signifikansnivån 5% 
mot den alternativa hypotesen H1: väntevärdet ≠ 5. Vad blir då din slutsats?                       (2p)             
  

7. Den empiriska fördelningsfunktionen för ett stickprov av n=200 kontinuerligt fördelade stokastiska 
variabler observerades i punkten x=5,3 till värdet 0,67.  
a. Vad betyder utsagan ovan (d.v.s. vad har man gjort för att räkna ut siffran 0,67)?                (1p) 
b.  Beräkna ett symmetriskt observerat konfidensintervall med approximativ konfidensgrad 95% 

för fördelningsfunktionens värde i punkten x=5,3.                                                                 (2p) 
  

8. I en linjär regressionsmodell av oberoende normalfördelade stokastiska variabler (Y) med 
avseende på inställningsvariabeln (x) antas väntevärdena på Y-variablerna följa det linjära 
sambandet a+bx. Varianserna för samtliga Y-variablerna antas vara 1. 
a. Beräkna den observerade maximum likelihoodskattingen av  riktningskoeffecienten b om du 

har fyra y-   observationer:  1.5, 2.8,  4.1 respektive 6.0,  vid x-inställningarna  -1, 2, 5 
respektive 8.                                                                                                                            (1p)                                                       

b.  Beräkna ett uppåt symmetriskt konfidensintervall för b med konfidensgrad 95%.              (2p)    
                                                    

9. Du vill dela upp en grupp om 24 elever i 3 grupper så att alla tre grupperna har precis 8 
medlemmar. Du bryr dig bara om vilka som är med i samma grupp, inte i vilken ordning de väljs 
eller gruppens ”nummer” (1, 2 eller 3).  
a. Hur många sätt kan indelningen göras på?                                                                              (2p) 
b. Om du helt slumpmässigt väljer en av de möjliga indelningarna, vad är då chansen att 3 

utvalda personer (Gunnar, Bengt och Katarina) hamnar i tre olika grupper?                         (2p) 
 

 

 

 

begränsat










