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Matematisk statistik

Matematisk statistik handlar om:

1) Sannolikhetslära – Konstruera och analysera mate- matiska
modeller för slumpförsök, dvs. försök vars resultat inneh̊aller
osäkerhet.

2) Statistisk inferens – Utnyttja observationer fr̊an slump-
försök för att skaffa sig kunskap om s̊adant som inte kan
direkt observeras.

Matematisk statistik är intressant för samtliga profiler inom
Y-programmet.

För närvarande ges 6 kurser, alla p̊a 6 hp och valfria för samtliga
profiler.



Kurser

Obligatorisk kurs

I TAMS32 – Stokastiska processer (HT1)

Valbar kurs

I TAMS46 – Sannolikhetslära fk (HT1 – ges inte 2015 )

Övriga intressanta kurser

I TAMS39 – Multivariat statistik (HT1 – ges 2015)

I TAMS22 – Sannolikhetslära och Bayesianska nätverk (HT1 –
ges inte 2015)

I TAMS38 – Försöksplanering och biostatistik (HT2)

I TAMS37 – Markovkedjor och köteori (HT2)

I TAMS17 – Statistisk teori fk (HT2 – ges 2015)

I TAMS29 – Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller
(VT1)



TAMS32 – Stokastiska processer (HT1)
TAMS32 behandlar familjer av beroende stokastiska variabler

{Xt ; t = 1, 2, . . .} eller {Xt ; t ≥ 0}.

Alla storheter som beror b̊ade av tiden och av slumpen modelleras
som stokastiska processer.

I kursen ges baskunskaper om fyra slag av stokastiska processer:

I processer med oberoende inkrement (tex. Brownsk rörelse),

I martingaler,

I stationära processer, samt

I Markovkedjor.

Viktiga begrepp som filtrering och prediktion ing̊ar ocks̊a.

Många tillämpningsomr̊aden, tex. signalteori, reglerteknik,
finansmatematik, bioteknik och medicinsk teknik.

I Examinator: Torkel Erhardsson

I Poäng: 6 hp



TAMS46 – Sannolikhetslära fk. (HT1 – ges inte 2015)

TAMS46 ger en matematisk ”verktygsl̊ada” som möjliggör
konstruktion och analys av mer avancerade statistiska modeller än
som är möjligt med enbart grundkurskunskaper.

Kursen behandlar bland annat

I transformationssatsen,

I momentgenererande och

I karakteristisk funktion, samt

I sannolikhetslärans olika konvergensbegrepp, inklusive metoder
för att bevisa de olika slagen av konvergens.

Kursen är nyttig som förberedelse för högre kurser i sann-
olikhetslära, statistik, signalteori, reglerteknik mm.

I Examinator: Torkel Erhardsson

I Poäng: 6 hp



TAMS39 – Multivariat statistik (HT1 – ges 2015)
TAMS39 ger en introduktion till multivariat statistisk analys, b̊ade
teori och metoder. Teorin diskuterar bland annat

I multivariata normalfördelning,

I kvadratiska former,

I elliptiska fördelningar,

I Wishartfördelning.

Kursen tar även översiktligt upp andra metoder för att analysera
observationer av flerdimensionella stokastiska variabler, som

I principalkomponentanalys,

I faktoranalys och

I klusteranalys.

Exempel p̊a tillämpningsomr̊aden: riskhantering, bild- behandling,
marknadsundersökningar, mm.

I Examinator: Martin Singull

I Poäng: 6 hp



TAMS22 – Sannolikhetslära och Bayesianska nätverk (HT1 – ges inte 2015)

TAMS22 behandlar en särskild typ av statistiska modeller, där de
stokastiska variablerna är beroende p̊a ett sätt som kan beskrivas
med hjälp av en riktad acyklisk graf.

Kursen tar upp de verktyg som används vid analysen av s̊adana
modeller, s̊asom grundläggande grafteori och sk. Bayesiansk
statistik.

Exempel p̊a tillämpningsomr̊aden: processkontroll, medicinsk
diagnostik och artificiell intelligens.

I Examinator: Martin Singull

I Poäng: 6 hp



TAMS38 – Försöksplanering och biostatistik (HT2)

TAMS38 ger metoder för att analysera hur väntevärden för en
modell beror av olika förklaringsvariabler, samt för hur försöken
skall planeras för att underlätta analysen. Kurs behandlar den

I allmänna linjära modellen,

I generaliserade linjära modeller

och tar även upp bla.

I varianskomponentmodeller och

I responsytor.

Många tillämpningsomr̊aden, tex. kvalitetskontroll och
kvalitetsstyrning, kliniska tester av läkemedel mm.

I Examinator: Martin Singull

I Poäng: 6 hp



TAMS17 – Statistisk teori fk (HT2 – ges 2015)

TAMS17 är en kurs i teoretisk statistik. TAMS17 behandlar
härledning av punktskattningar, test och konfidensintervall fr̊an
generella principer, samt konstruktion av optimala
punktskattningar och test.

Tar upp viktiga begrepp som

I tillräcklighet,

I fullständighet och

I ancillaritet.

Tar även upp asymptotiska egenskaper, dvs. d̊a antalet
observationer i ett stickprov växer mot oändligheten, samt
beslutsteori och Bayesiansk statistik, vilken skiljer sig fr̊an ”vanlig”
statistik genom att alla okända parametrar be-
traktas som stokastiska variabler.

I Examinator: Torkel Erhardsson

I Poäng: 6 hp



TAMS29 – Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller (VT1)

Behandlar de vanligaste statistiska modellerna inom finans-
matematiken, för tex. aktiekurser och räntor. Martingaler är ett
viktigt redskap.

Grundläggande begrepp som arbitrage och hedging g̊as igenom,
liksom principer för prissättning av betingade kontrakt,
tex. optioner.

I ett avsnitt om modeller i kontinuerlig tid tas bla. stokastiska
integraler och Black-Scholes’ formel upp.

Kursen är särskilt nyttig för dem som vill specialisera sig inom
finansomr̊adet.

I Examinator: Jörg-Uwe Löbus

I Poäng: 6 hp


