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Dagens föreläsning

I En maskin gör fel ibland!

I En man berättar att han har minst en dotter!

I En bläckfisk sl̊ar världen med häpnad!

I Hajar attackerar!

I Telefoner ringer!

I Preussiska soldater sparkas ihjäl av sina hästar!
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Kort repetition: sannolikhetslära

L̊at A och B vara tv̊a händelser.

I P(A ∩ B) = P(b̊ade A och B inträffar)

I P(A ∪ B) = P(minst en av A och B inträffar)
= P(A) + P(B) - P(A ∩ B)

I P(A∗) = P(A inte inträffar) = 1 - P(A)

I Om A och B inte kan inträffa samtidigt s̊a är de oförenliga:
P(A ∩ B)=0.

I Om A och B är oberoende s̊a är P(A ∩ B) = P(A)·P(B)

I Oberoende och oförenliga är inte samma sak!

I Allmänt gäller att P(A ∩ B) = P(A)·P(B|A)

I Betingad sannolikhet: P(B|A) = P(A ∩ B)/P(A)
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Kort repetition: sannolikhetslära – exempel
Maskinen som gör fel ibland
En maskin tillverkar elektroniska komponenter. Sannolikheten att
en komponent är defekt beror p̊a om den senast tillverkade
komponenten var det. Om den senaste komponenten inte var
defekt s̊a är sannolikheten att nästa komponent är defekt 1/10.
Givet att den förra komponenten var defekt s̊a är sannolikheten
1/5. Man startar maskinen för dagen (nollställd). Vad är
sannolikheten att den andra komponenten som tillverkas under
dagen är defekt?

Pappan med minst en dotter
En man berättar stolt för oss
att han har tv̊a barn och att
minst en av dem är en dotter.
Givet den informationen, vad
är sannolikheten att han har
tv̊a döttrar?
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Diskreta slumpvariabler

En slumpvariabel, ofta betecknad X , är ett tal som beskriver
utfallet av ett försök vars resultat inte är givet p̊a förhand.
Exempel:

I Man sl̊ar en tärning. X=antalet ögon.

I Man undersöker 100 komponenter. X=antalet defekta
komponenter.

I Man mäter h̊allfastheten för ett material. X=den uppmätta
h̊allfastheten.

Slumpvariabeln X är diskret om den bara kan anta speciella värden
p̊a den skala som används – normalt bara heltalsvärden. Diskreta
slumpvariabler beskriver ofta antal.

Sannolikheten att X antar olika värden bestäms av dess fördelning.
Fördelningen beskrivs av sannolikhetsfunktionen p(k) = P(X = k).
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Likformig fördelning

L̊at X vara antalet ögon när man sl̊ar en vanlig balanserad tärning.

Möjliga värden p̊a X är 1, 2, 3, 4, 5 och 6

och

P(X = 1) = P(X = 2) = P(X = 3) = P(X = 4)

= P(X = 5) = P(X = 6) =
1

6
.

Sannolikhetsfunktionen p(k) = P(X = k) = 1/6 för
k = 1, 2, . . . , 6.

Allmänt gäller att om X är en slumpvariabel som kan anta värdena
1, 2, . . . , n och

p(k) = P(X = k) =
1

n

för k = 1, 2, . . . , n s̊a sägs X vara likformigt (diskret) fördelad.
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Bläckfisken Paul: tipsoraklet

  

I Den ”synska” bläckfisken Paul tippade 8 rätt av 8 möjliga i
fotbolls-VM 2010. Vad är sannolikheten att lyckas med det?

I Paul tippade även fotbolls-EM 2008 och hade d̊a 4 rätt av 6
möjliga. Totalt hade han allts̊a 12 rätt av 14 möjliga. Vad är
sannolikheten för att ha minst 12 av 14 rätt?
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Kvalitetskontroll
Ett företag f̊ar en leverans av flera tusen elektroniska komponenter.
De vill utföra en kvalitetskontroll och undersöker därför 50 av de
mottagna komponenterna.

De skickar tillbaka leveransen om minst 5 av de undersökta
komponenterna är defekta. Vad är sannolikheten att de skickar
tillbaka leveransen om andelen defekta komponenter i hela
leveransen är 2 %? Om andelen är 10 %?
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Binomialfördelning
Antag att ett försök upprepas n oberoende g̊anger och att
händelsen A vid varje tillfälle inträffar med sannolikhet p.

Exempel: man singlar slant 10 g̊anger. A=”klave”. Då är n = 10
och p = 1/2.

L̊at X vara antalet g̊anger som händelsen A inträffar. Då är

p(k) = P(X = k) =

(
n

k

)
pk(1− p)n−k

för k = 0, 1, 2, . . . , n.

X sägs vara binomialfördelad med parametrar n och p.

Kodbeteckning: X ∼ Bin(n, p).

I Se tärningsexempel p̊a tavlan! 9/20



Mer om binomialfördelningen

Kafferastegenskapen: om X ∼ Bin(n, p) och Y ∼ Bin(m, p) är
oberoende och Z = X + Y s̊a är Z ∼ Bin(n + m, p).

Tolkning: antag att vi utför ett försök där sannolikheten för
händelsen A hela tiden är p och att vi räknar antalet g̊anger som A
inträffar.

Om vi först utför n försök och sedan tar en kaffepaus innan vi
utför ytterligare m försök s̊a är det sammanlagda antalet g̊anger
som A inträffat fortfarande binomialfördelat.

10/20



Åter till bläckfisken Paul: tipsoraklet

  

I Den ”synska” bläckfisken Paul tippade 8 rätt av 8 möjliga i
fotbolls-VM 2010. Vad är sannolikheten att lyckas med det?

I Paul tippade även fotbolls-EM 2008 och hade d̊a 4 rätt av 6
möjliga. Totalt hade han allts̊a 12 rätt av 14 möjliga. Vad är
sannolikheten för att ha minst 12 av 14 rätt?

Paul avled i oktober 2010 (av naturliga orsaker). Han hade fyllt fem år i

lördags.
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Sällsynta händelser
Antag att X ∼ Bin(n, p), att p är litet och att n är stort.

Det vill säga: antag att vi räknar hur många g̊anger en sällsynt
händelse inträffar under en förh̊allandevis l̊ang tidsperiod.

Man kan visa att d̊a är

P(X = k) =

(
n

k

)
pk(1− p)n−k ≈ (np)k

k!
e−np.

Tumregel: approximationen är rimlig om p < 0.1 och n > 10.
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Sällsynta händelser
Kan följande händelser modelleras som Bin(n, p) med litet p och
stort n?

I Antalet samtal till en telefon under ett dygn.
I Antalet anrop till en server under ett dygn.
I Antalet kunder som anländer till en butik under en minut.
I Antalet jordbävningar i Japan under ett år.
I Antalet bilolyckor i Uppland under ett år.
I Antalet driftstopp p̊a ett pappersbruk under en månad.
I Antalet hajattacker mot människor i Florida under ett år.
I Antalet mål i en fotbollsmatch.
I Antalet soldater i den preussiska armén som sparkas ihjäl av

sina hästar under ett år p̊a 1800-talet.
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Poissonfördelning

För modellering av ”sällsynta händelser” s̊a används ofta
Poissonfördelningen.

L̊at X vara antalet g̊anger som en ”sällsynt händelse” inträffar
under en tidsperiod.

X sägs vara Poissonfördelad med parameter m om

p(k) = P(X = k) =
mk

k!
e−m

för k = 0, 1, 2, . . .

Kodbeteckning: X ∼ Po(m).

Vi kan tolka parametern m som det ”genomsnittliga” antalet
sällsynta händelser under tidsperioden.

I Se hajattacksexempel p̊a tavlan!
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Sprickor i betongblock
Poissonfördelningen kan även användas för händelser som är
utspridda i rummet istället för i tiden.

Antalet sprickor per m3 i ett betongblock (av en viss typ) är
Poissonfördelat med i genomsnitt 0.1 sprickor per m3.

Hur stor är sannolikheten att ett 5 m3 stort block inneh̊aller som
mest 2 sprickor?

I Se tavlan!
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Poissonfördelning: Wayne Gretzky
Poissonfördelningen har även använts för slumpmodellering i
sportens värld.

Den kanadensiska hockeyspelaren Wayne Gretzky spelade 696
NHL-matcher för Edmonton Oilers och gjorde under den perioden
1669 poäng (mål+assist):

Antal poäng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Antal matcher 69 155 171 143 79 57 14 6 2 0

I genomsnitt gjorde han
1669/696 ≈ 2.39 poäng per
match.

L̊at X=antal poäng Wayne
Gretzky gör p̊a en match. Är
X ∼ Po(2.39)?
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Poissonfördelning: Wayne Gretzky
Relativa frekvenser för poäng och sannolikheter för Po(2.39):

  

Wayne Gretzky avslutade sin spelarkarriär 1999.
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Födelsedagsproblemet
Vi är ungefär 110 personer i rummet och året har 365 dagar.

Vi antar att sannolikheten att tv̊a givna personer fyller samma dag
är 1/365.

Vad är sannolikheten att det finns tv̊a personer i det här rummet
som har samma födelsedag?
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Fördelningsfunktion
Man är ofta intresserad av sannolikheter av typen

P(X ≤ k).

Av den anledningen s̊a har man infört begreppet
fördelningsfunktion.

Fördelningsfunktionen för slumpvariabeln X är

F (k) = P(X ≤ k).

För diskreta slumpvariabler som kan anta värdena 0, 1, 2, . . . , k
(och eventuellt större värden än k) gäller det att

F (k) =
k∑

i=0

p(i).

Allmänt gäller att

P(a < X ≤ b) = F (b)− F (a).
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Sammanfattning

I Diskreta slumpvariabler.

I Binomialfördelning: antalet g̊anger en händelse (som inträffar
med sannolikhet p) inträffar när samma försök upprepas n
oberoende g̊anger.

I Poissonfördelning: antalet g̊anger som en sällsynt händelse
inträffar under en tidsperiod.

I Fördelningfunktion F (k) = P(X ≤ k).

I På nästa föreläsning ska vi diskutera kontinuerliga
slumpvariabler.
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