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Kursinformation: diskussionsuppgifter
Under kursens g̊ang kommer vi att ha 12 diskussionsproblem p̊a
lektionerna. Många av problemen har mer än en lösning.

Problemen kan laddas ned fr̊an kurshemsidan statistikkurs.se

och löses individuellt innan respektive lektion.

Vid lektionerna delas studenterna in i små grupper, i vilka man f̊ar
presentera sina lösningar och diskutera problemen med varandra.
Studenter som deltar aktivt i de presentationerna/diskussionerna
kan f̊a bonuspoäng till tentamen.

Den som deltagit aktivt i diskussionerna om minst 7 problem f̊ar 1
bonuspoäng. Den som deltagit aktivt i diskussionerna om minst 10
problem f̊ar istället 2 bonuspoäng. 2/16



Kursinformation: datorövningarna

Syftet med datorövningarna är att vi ska se hur man kan använda
ett statistikprogram för att undersöka data och köra
datorsimuleringar. Simuleringarna används dels för att ge en ökad
först̊aelse för slumpen och dels för att lösa komplexa problem.

Instruktionerna är utformade s̊a att det ska g̊a att arbeta med
övningarna p̊a egen hand. Under de schemalagda övningarna i
datorsal finns möjlighet att ställa fr̊agor till läraren medan man
arbetar med datorövningen.

Till varje datorövning hör ocks̊a en skriftlig inlämningsuppgift.
Tillfredställande lösningar p̊a dessa kan ge 1 bonuspoäng per
inlämningsuppgift till tentamen.

Datorövningarna ing̊ar i ett pedagogiskt utvecklingsprojekt och vi
kommer därför att dela ut ett litet fr̊ageformulär om hur ni
upplevde datorövningen.
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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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Diskreta slumpvariabler

I En diskret slumpvariabel X beskrivs av sannolikhetsfunktionen
p(k) = P(X = k).

I X är binomialfördelad, X ∼ Bin(n, p) om X är antalet
g̊anger som händelsen A inträffar d̊a man utför n oberoende
försök i vilka händelsen A inträffar med sannolikhet p.

I X är Poissonfördelad, X ∼ Po(m) om X är antalet g̊anger
som en ”sällsynt händelse” inträffar under ett visst
tidsintervall där händelsen i genomsnitt inträffar m g̊anger.
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Problem fr̊an del A p̊a tentan 11-03-17

(a) För händelserna A och B gäller P(A) = 0.25, P(B) = 0.5,
P(A ∪ B) = 0.55. Beräkna den betingade sannolikheten
P(A |B).

(b) En slumpvariabel X har följande sannolikhetsfunktion:

x 1 2 3 4
p(x) 0.1 0.2 0.3 0.4

Beräkna sannolikheten P(X < 4).
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Problem fr̊an del A p̊a tentan 11-03-17

(c) För tre datamaterial, vart och ett med 20 observationer, har
man ritat histogram och l̊adagram (se figuren nedan). Para
ihop rätt histogram (1-3) med rätt l̊adagram (A-C).
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Histogram 3
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Lådagram C

(e) L̊at X ∼ Bin(4, 0.40). Beräkna P(X ≤ 1).
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Giftiga frukter
Per och Pål har elva frukter av vilka tre är giftiga. Per äter fyra p̊a
måf̊a valda frukter och Pål äter sex; hunden f̊ar den återst̊aende.

Beräkna

(a) Sannolikheten att hunden klarar sig.

(b) Den betingade sannolikheten att b̊ade Per och Pål blir
förgiftade om hunden klarar sig.

8/16



Problem fr̊an tentan 12-06-07

2. Ett elektroniskt system best̊ar av tv̊a komponenter, A och B.
Komponent A kan ha 0-2 fel medan komponenten B kan ha
0-3 fel, oberoende av A. Antalet fel är slumpmässigt och
beskrivs av de respektive sannolikhetsfunktionerna pA(k) och
pB(k).

Antal fel k 0 1 2 3

Komponent A, pA(k) 95/100 3/100 2/100 0
Komponent B, pB(k) 9/10 6/100 3/100 1/100

(a) Vad är sannolikheten att det inte finns n̊agra fel i systemet?
(1p)

(b) Vad är sannolikheten att det finns exakt tv̊a fel i systemet?(2p)
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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 minst 10% defekta
komponenter.

De väljer ut 10 komponenter p̊a måf̊a och skickar tillbaka
leveransen om minst 1 av de valda komponenterna är defekt.

(a) Vad är sannolikheten att leveransen skickas tillbaka om 10%
av de levererade komponenterna är defekta?

(b) Vad är sannolikheten att leveransen skickas tillbaka om 20%
av de levererade komponenterna är defekta?
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Kvalitetskontroll
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Kvalitetskontroll
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Arbetsledaren

En arbetsledare p̊a en stor arbetsplats har observerat att antalet
vikarier X som måste hyras in under en vecka tycks följa en
Po(2)-fördelning.

(a) Vad är sannolikheten att ingen vikarie behövs en given vecka?

(b) Vad är sannolikheten att det behövs minst 8 vikarier n̊agon
vecka det kommande året?

(c) Vad är sannolikheten att de behöver hyra in vikarier minst 100
g̊anger under det kommande året?
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Problem fr̊an tentan 12-03-14

6. I en digital kommunikationskanal skickas 16 miljoner databitar
i form av 0:or och 1:or. Sannolikheten att en skickad databit
tas emot som fel siffra är 10−5. Vad är sannolikheten för mer
än 150 fel? Vilka antaganden behöver du göra för att beräkna
sannolikheten? abrakadabra (6p)
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Problem fr̊an tentan 11-06-11: digital signal
Sändarenheten i ett elektroniskt signalsystem är trasig och sänder
bara brus med 0:or och 1:or. Varje sekund s̊a skickas antingen en
nolla eller en etta, b̊ada med sannolikhet 1/2. Mottagarenheten
samlar de skickade siffrorna i en följd och ger larm om de tv̊a
senaste siffrorna som skickades är antingen 1 1 eller 0 1 (i den
ordningen). Några exempel p̊a följder som kan observeras är allts̊a

1 0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 0 1 1 0 1

Efter varje larm raderas följden som mottagarenheten registrerat,
s̊a att systemet nollställs.

(a) Beräkna sannolikheten för en följd där systemet ger larm för
0 1.
Ledning: svaret är inte 1/2.

(b) Antag nu att systemet inte nollställs vid det första larmet
utan istället bara fortsätter och ger larm även nästa g̊ang som
antingen mönstret 0 1 eller 1 1 uppst̊ar i följden. Vad är d̊a
sannolikheten att b̊ada larmen som ges av en följd är för 1 1?
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Vilken dörr?

I ett amerikanskt tävlingsprogram p̊a TV fick deltagarna spela
spelet ”bilen och getterna”. I spelet finns tre dörrar. Bakom en
finns en bil och bakom de andra tv̊a finns getter. Programledaren
vet vilken dörr som bilen finns bakom, men inte deltagaren.
Deltagaren vinner bilen om hon gissar rätt dörr.

Spelet g̊ar till s̊a att deltagaren gissar en dörr, varefter
programledaren öppnar en av dörrarna som deltagaren inte valt.
Bakom den öppnade dörren finns en get. Programledaren erbjuder
sedan deltagaren att ändra sitt val till den andra kvarvarande
dörren.

Ska deltagaren beh̊alla den dörr hon först gissade p̊a eller byta
dörr?
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