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Några ord om de senaste diskussionsproblemen

5. I hissarna p̊a Ångströmlaboratoriet st̊ar ”högst 8 personer eller
630 kg”. Personvikten i kg hos en slumpvis uttagen person är
normalfördelad. Gör antaganden om väntevärde och varians för
fördelningen och beräkna utifr̊an detta sannolikheten att 8 personer
överbelastar hissen genom att tillsammans väga mer än 630 kg.
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Några ord om de senaste diskussionsproblemen

6. Man upprepar ett försök 100 oberoende g̊anger och räknar
antalet g̊anger det lyckas. Antag att sannolikheten att försöket
lyckas är 2/10. L̊at Y vara antalet lyckade försök.

(a) Beräkna P(Y ≤ 18) med hjälp av binomialfördelningen.

(b) Om man l̊ater Xi vara 1 om försök i lyckas och 0 om det inte
lyckas s̊a är Xi ∼ Bin(1, 2/10). Genom kafferastegenskapen
f̊ar vi att Y = X1 + X2 + . . .+ X100, dvs att Y kan skrivas
som en summa av slumpvariabler. Utnyttja detta genom att
använda centrala gränsvärdessatsen för att räkna ut
P(Y ≤ 18) och jämför svaret med det i (a).

(c) Eftersom Y är en diskret slumpvariabler s̊a gäller det att
P(Y ≤ 18) = P(Y ≤ 18.5). Prova att använda 18.5 istället
för 18 i beräkningarna i (b). Blev approximationen av
sannolikheten bättre än den i (b)? Om ja, varför?
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för 18 i beräkningarna i (b). Blev approximationen av
sannolikheten bättre än den i (b)? Om ja, varför?

4/13
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Data fr̊an N(µ, σ2)
Vi har sett hur man kan skatta väntevärdet µ och variansen σ2 i
N(µ, σ2)-fördelningen:

I µ̂ = x̄ = 1
n (x1 + x2 + · · ·+ xn)

I σ̂2 = s2 = 1
n−1

∑n
i=1(xi − x̄)2

Ett konfidensintervall för parametern m med konfidensgrad 1− α
är ett intervall med slumpmässiga gränser, som med sannolikhet
1− α inneh̊aller det sanna värdet p̊a m.

Under förra föreläsningen härledde vi konfidensintervall för
parametern µ i normalfördelningen N(µ, σ2):

I σ känd: (x̄ − λα/2 · σ√
n
, x̄ + λα/2 · σ√

n
)

I σ okänd: (x̄ − tα/2 · s√
n
, x̄ + tα/2 · s√

n
)

De här intervallen kommer att inneh̊alla det korrekta värdet p̊a µ
100 · (1− α) % av g̊angerna d̊a de beräknas.
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är ett intervall med slumpmässiga gränser, som med sannolikhet
1− α inneh̊aller det sanna värdet p̊a m.

Under förra föreläsningen härledde vi konfidensintervall för
parametern µ i normalfördelningen N(µ, σ2):
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100 · (1− α) % av g̊angerna d̊a de beräknas.
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är ett intervall med slumpmässiga gränser, som med sannolikhet
1− α inneh̊aller det sanna värdet p̊a m.

Under förra föreläsningen härledde vi konfidensintervall för
parametern µ i normalfördelningen N(µ, σ2):
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100 · (1− α) % av g̊angerna d̊a de beräknas.
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Exempel: resistorer

Vid kontrollmätningar av 6
elektriska motst̊and märkta 10
Ω erhölls följande mätvärden:

9.7 9.6 10.1

10.0 9.6 9.9

Resistansen för en slumpmässigt vald resistor antas vara
normalfördelad.

Är det genomsnittliga motst̊andet 10 Ω?

I Se tavlan!
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Exempel: tv̊a gamla tentaproblem fr̊an A-delen

11-03-17. För tio observationer fr̊an N(µ, σ2) har man funnit
medelvärdet x̄ = 12.5 och stickprovsvariansen s2 = 4.4. Beräkna
ett 95% konfidensintervall för µ. (2p)

11-06-11. För 8 observationer fr̊an N(µ, 4) har man funnit
medelvärdet x̄ = −3.9. Beräkna ett 90% konfidensintervall för µ.
(2p)
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Andra fördelningar
Väntevärdet E (X ) = µ brukar skattas med x̄ även i andra
fördelningar än normalfördelningen.

Om n är ”stort” gäller det pga CGS att

(x̄ − λα/2 ·
s√
n
, x̄ + λα/2 ·

s√
n

)

är ett konfidensintervall för µ med approximativ konfidensgrad
1− α.

Exempel. Man vill ta reda p̊a om
energiförbrukningen per dygn för en viss villa
under vintermånaderna i genomsnitt ligger
under 75 kWh.

Man bokför energiförbrukningen för 50 dagar
och f̊ar d̊a x̄ = 69 kWh och s2 = 161.

Kan man säga att energiförbrukningen i
genomsnitt ligger under 75 kWh?
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Exempel: kvalitetskontroll
Ett företag f̊ar en leverans av ett mycket stort antal komponenter.
De vill utföra en kvalitetskontroll och beslutar sig för att skicka
tillbaka leveransen om den inneh̊aller mer än 10% defekta
komponenter.

De väljer ut 100 komponenter p̊a måf̊a och finner att 12 av dessa
är defekta.
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Konfidensintervall för p

När vi hade en obeservation x av X ∼ Bin(n, p), där antalet försök
n var känt s̊a skattade vi p med p̂ = x/n.

Vi kom fram till att p̂ har medelfelet d(p̂) =
√

1
n p̂(1− p̂).

Man kan visa att d̊a n är stort s̊a

p̂ − p√
1
n p̂(1− p̂)

≈ N(0, 1)

ur vilket det p̊a samma sätt som tidigare följer att(
p̂ − λα/2

√
1

n
p̂(1− p̂), p̂ + λα/2

√
1

n
p̂(1− p̂)

)
är ett konfidensintervall för p med approximativ konfidensgrad
1− α.

I Se tavlan!
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p̂ − λα/2

√
1

n
p̂(1− p̂), p̂ + λα/2

√
1

n
p̂(1− p̂)

)
är ett konfidensintervall för p med approximativ konfidensgrad
1− α.

I Se tavlan!

10/13



Konfidensintervall för p

När vi hade en obeservation x av X ∼ Bin(n, p), där antalet försök
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Konfidensintervall för p
Konfidensintervallet för p bygger p̊a en approximation. När är
approximationen rimlig?

Tumregel: approximationen kan användas om np̂(1− p̂) ≥ 10.

Om tumregeln inte är uppfylld s̊a kan den faktiska konfidensgraden
vara betydligt mindre än 1− α!

Man kan visa att för 95 % konfidensintervall f̊as en bättre
approximation om man i formeln för intervallet ersätter n med
n + 4 och p̂ med x+2

n+4 :

Ip =
x + 2

n + 4
± 1.96

√√√√ x+2
n+4 ·

(
1− x+2

n+4

)
n + 4

Detta ger en bra approximation även om tumregeln inte är
uppfylld!

Då α 6= 0.05 kan man använda andra liknande justeringar. Se s. 84
i kompendiet! (Agresti-Coull-intervall)
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Tentaproblem fr̊an 11-03-17

Vid ett försök mättes tryckh̊allfastheten hos 30 betongkuber
gjutna med samma betongblandning. Mätresultaten i MPa:

26.00 27.26 27.55 27.60 28.65 28.88 29.68 29.82 30.80
30.88 31.00 31.20 31.20 31.50 32.25 33.51 34.45 35.01
35.50 35.60 35.80 35.86 36.52 36.60 37.10 37.80 38.00
38.00 38.50 39.01

Blandningen p̊astods ha 30 MPa som karakteristisk
tryckh̊allfasthet, vilket innebär att som mest 5 % av alla
betongkuber bör ha en tryckh̊allfasthet som understiger 30 MPa.

Beräkna ett konfidensintervall för andelen kuber vars
tryckh̊allfasthet understiger 30 MPa. Använd intervallet för att
uttala dig om huruvida betongblandningens karakteristiska
tryckh̊allfasthet verkligen är 30 MPa. (6p)
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Att väga ihop skattningar

I en stad finns tv̊a sjukhus som oberoende av varandra har
undersökt hur vanlig en viss sjukdom är. Det första sjukhuset
undersökte n1 = 500 patienter och fann att x1 = 52 led av
sjukdomen.

Det andra sjukhuset undersökte n2 = 750 personer och fann
x2 = 87. Alla personer antas vara oberoende av varandra och
sjukhusen undersökte samma population.

(a) Ange punktskattningar av andelarna p1 och p2 för respektive
sjukhus.

(b) Det är rimligt att anta p1 = p2 = p. Hur ska p skattas? Tv̊a
förslag ges: antingen 1

2(p̂1 + p̂2) eller (500p̂1 + 750p̂2)/1250.
Vilket av dessa är bäst?
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13/13
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