
Matematisk statistik LKT325 – Tentamen 2013-
12-18

Hjälpmedel: Kursboken Matematisk Statistik av Ulla Dahlbom. (Alternativt,
de äldre kursböckerna Matematisk statistik av Erik Pettersson och Övningsbok
till matematisk statistik av Ulla Dahlbom). Tabell- och formelsamling i ma-
tematisk statistik, försöksplanering och kvalitetsstyrning av H̊akan Blomqvist.
Böckerna f̊ar ej inneh̊alla extra anteckningar i, men understrykningar, sticks och
markeringar är till̊atna. Chalmersgodkänd räknare.
Telefonvakt: Mattias Sundén, tel 0730792979

Till varje uppgift skall fullständig lösning lämnas.

1. (6 poäng) Antalet hjortar som passerar ett visst skogsparti under ett dygn
antas Poissonfördelat med parameter λ = 2.

(a) Vad är sannolikheten att det passerar exakt 1 hjort under ett dygn?

(b) Vad är sannolikheten att antalet hjortar som passerar under ett dygn
är större än eller lika med 3?

(c) Antag att antalet hjortar som passerar under en m̊andag är obero-
ende av antalet hjortar som passerar under en torsdag. Vad är san-
nolikheten att det totala antalet hjortar som passerar under m̊andag
och torsdag är mindre än eller lika med 1?

2. (8 poäng) Antag att livstiden (i år) för en viss sorts batteri kan betraktas
som en exponentialfördelad stokastisk variabel med parameter λ = 1.5.

(a) Vad är sannolikheten att ett batteris livstid blir mindre än eller lika
med 1 år?

(b) Antag nu att vi har 100 batterier vars livstider antas vara oberoende
av varandra. Beräkna approximativt sannolikheten att summan av
de hundra batteriernas livstider är större än eller lika med 80 år.

(c) Antag att vi har 6 batterier. Antag att deras livstider är oberoende.
Vad är sannolikheten att mindre än 3 av dessa 6 batterier f̊ar en
livstid som är mindre än eller lika med 1 år? Ifall du inte löst uppgift
(a) s̊a kan du vid lösandet av denna uppgift anta ett rimligt värde
p̊a svaret i uppgift (a).

3. (6 poäng) Antag att ξ är en kontinuerlig stokastisk variabel med frekvens-
funktion

f(x) =

{
3
14 (x+ x2) för 0 ≤ x ≤ 2
0 för övrigt

(a) Beräkna väntevärde, varians, och standardavvikelse för ξ.

(b) Beräkna P (ξ ≤ 1.5).

(c) Beräkna P (ξ ≥ 0.5 | ξ ≤ 0.75).
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4. (6 poäng) En metallurg undersöker grundämnet mangans smältpunkt.
Hon gör 4 mätningar, och f̊ar följande resultat (i grader Celsius):

1269 1271 1263 1265

Vi antar att mätningarna är gjorda oberoende av varandra, och att mätningarna
kommer fr̊an en normalfördelning med väntevärde µ och standardavvikelse
σ.

(a) Antag att man sedan tidigare vet att σ = 3.65. Beräkna ett 95%
konfidensintervall for µ.

(b) Antag nu istället att man inte vet σ, utan m̊aste skatta σ med s fr̊an
mätvärdena. Beräkna ett 98% konfidensintervall för µ.

5. (6 poäng) Vid tillverkning av muttrar kan följande fel uppkomma:
A: Sexkantsformen är felaktig.
B: H̊alet har felaktig diameter.
C: Gängorna är defekta.
Antag att händelsen A är oberoende av s̊aväl B som C, medan händelserna
B och C är disjunkta. Man vet ocks̊a att P (A) = 0.02, P (B) = 0.03 och
P (C) = 0.01. Antag nu att man granskar en slumpmässigt vald mutter.

(a) Vad är sannolikheten att exakt ett av felen inträffar?

(b) Givet att sexkantsformen är felaktig, vad är den betingade sannolik-
heten att diametern är felaktig?

(c) Vad är sannolikheten att exakt 2 av felen inträffar?

6. (6 poäng) Man genomförde ett fullständigt faktorförsök för att undersöka
hur de 3 faktorerna A, B och C p̊averkade en speciell situation. Man fick
följande resultat fr̊an de åtta försöken:

Nr. A B C AB AC BC ABC Resultat y
1 - - - + + + - 56
2 + - - - - + + 59
3 - + - - + - + 75
4 + + - + - - - 74
5 - - + + - - + 55
6 + - + - + - - 60
7 - + + - - + - 70
8 + + + + + + + 72

(a) Beräkna huvudeffekterna lA, lB och lC .

(b) Antag att man ocks̊a var intresserad av faktorerna D och E. Man
bestämmer sig för att göra ett 25−2 reducerat faktorförsök. Antag att
man väljer teckenkolumner för A, B och C precis som ovan. Välj nu
generatorer för D och E s̊a att upplösningen blir s̊a hög som möjligt.
Beräkna sedan sammanblandningsmönstret för A d̊a du använder de
generatorer du valt.

7. (6 poäng) Läkaren Viggo undersöker en patient som misstänks ha diabe-
tes. Under en period mättes patientens blodglukosniv̊aer tv̊a g̊anger dag-
ligen. Man fick 24 mätvärden i enheten mmol/L. Metoden som används
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ger normalfördelade mätvärden med en känd standardavvikelse p̊a σ = 2
mmol/L. Läkaren Viggo tycker mätvärdena ser ganska höga ut. En frisk
person har vanligtvis blodglukosniv̊aer mellan 4-7 mmol/L. De 24 blod-
glukosmätningarna gav följande medelvärde: x̄ = 7.55. Testa med ett en-
kelsidigt test p̊a niv̊an α = 0.05 om genomsnittsblodglukosniv̊an är över
7 mmol/L, för att se om patienten kan misstänkas ha diabetes.

8. (6 poäng) Biomedicinforskaren Sigrid undersöker bioaktiviteten hos en
ny typ av läkemedel. Hon undersöker hur bioaktiviteten hos läkemedlet
p̊averkas av varierande dosstorlek och f̊ar följande mätresultat:

Dos Mätresultat
20 g 24, 28, 37, 30
30 g 37, 55, 31, 35
40 g 42, 47, 52, 38

Utifr̊an mätresultaten konstruerar hon följande ANOVA-tabell. Hjälp hen-
ne fylla ut ANOVA-tabellen och använd den för att avgöra om det finns
n̊an skillnad i genomsnittlig bioaktivitet mellan de olika dosniv̊aerna för
det nya läkemedlet (dvs. huruvida H0 skall förkastas eller ej). Använd sig-
nifikansniv̊a α = 0.05. Beskriv även vad för typ av ANOVA-uppställning
det är (t.ex. envägs eller tv̊avägs) och beskriv de tv̊a grundförutsättningar
som gäller för ANOVA.

Variationskälla SS df MS F0

Dosniv̊a 463.5 ... ... ...
Okänd 538.5 ... ...
Total ... ...

Lycka till!
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