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Diskreta slumpvariabler

I Diskreta slumpvariabler: beskriver ofta antal.

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

I Poissonfördelning: räknar antalet sällsynta händelser under en
tidsperiod.
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Sannolikhetsfunktioner

Även om binomialfördelningen och Poissonfördelningen är de
viktigaste diskreta fördelningarna s̊a är det viktigt att komma ih̊ag
att det finns andra fördelningar ocks̊a.

Alla icke-negativa funktioner p(k) s̊adana att
∑∞

k=0 p(k) = 1 är
sannolikhetsfunktioner som beskriver en fördelning!

Vi ska återvända till tv̊a exempel fr̊an första föreläsningen och
beskriva dem med diskreta slumpvariabler: kretskortsproblemet och
parkeringsplatsproblemet.

4/20



Vilket kretskort ska man välja?

  

Ett företag ska köpa in kretskort för motorstyrning till en maskin
de tillverkar. Företaget erbjuder en garanti som innebär att om
kretskortet g̊ar sönder inom ett år s̊a byter de ut det utan extra
kostnad för kunden.

I Kretskort A kostar 25 kr och g̊ar sönder det första året med
sannolikhet 0.001.

I Kretskort B kostar 20 kr och g̊ar sönder det första året med
sannolikhet 0.05.

I Själva arbetet med att byta kort kostar 50 kr plus kostnaden
för ett nytt kretskort.

Vilket kretskort ska företaget välja för att betala s̊a lite som
möjligt för kretskort?
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Väntevärde
Vi kan inte veta vad kostnaden kommer att bli p̊a förhand. Kan vi
säga vad kostnaden blir i genomsnitt?

På första föreläsningen definierade vi läges- och spridningsmått för
datamaterial x1, x2, . . . , xn:

I Medelvärdet: x̄ = 1
n (x1 + x2 + . . .+ xn) = 1

n

∑
i=1 xi .

För en diskret slumpvariabel X med sannolikhetsfunktion
p(k) = P(X = k) definierar vi nu

I Väntevärdet: E[X ] =
∑

k k · p(k).
Vi tolkar väntevärdet som det genomsnittliga eller
”förväntade” värdet p̊a X . E[X ] betecknas ofta µ.

I Se tärningsexempel p̊a tavlan!

I Se datorsimulering av tärningsexemplet!

I Vi kan nu lösa kretskortsproblemet. Se tavlan!
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Varians
Förutom det genomsnittliga läget s̊a är vi även intresserade av att
ha ett mått p̊a osäkerheten/spridningen för en slumpvariabel.

På första föreläsningen definierade vi spridningsmått för
datamaterial x1, x2, . . . , xn:

I (Stickprovs)variansen: s2 = 1
n−1

∑n
i=1(xi − x̄)2.

För en diskret slumpvariabel X med sannolikhetsfunktion
p(k) = P(X = k) definierar vi nu

I Variansen: V[X ] =
∑

k(k − µ)2p(k).
Variansen betecknas ofta σ2 och tolkas som ett mått p̊a
spridningen/osäkerheten/variationen för X .

I Se tärningsexempel p̊a tavlan!

Vi kommer att prata mer om varians och tolkning av varians p̊a
nästa föreläsning.
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Väntevärde och varians
Mer generellt är E[g(X )] =

∑
k g(k)p(k). En viktig räkneregel är

att
V[X ] = E[X 2] − (E[X ])2.

I Se tärningsexempel p̊a tavlan!

Man kan räkna ut väntevärde och varians för v̊ara
favoritfördelningar:

Fördelning Väntevärde Varians

Bin(n, p) np np(1 − p)
Po(m) m m

Fördelningarnas parametrar ger allts̊a all information om
väntevärde och varians!

I Se datorsimulering av Poissonfördelningen!
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Hur många parkeringsplatser?

  

Ett företag ska bygga 100 nya lägenheter. Utifr̊an erfarenhet fr̊an
liknande omr̊aden vet man att sannolikheten är 25 % att ett
hush̊all inte har n̊agon bil, 50 % att ett hush̊all har en bil och 25 %
att ett hush̊all har tv̊a bilar.

Hur många bilar kan man förvänta sig att hush̊allen har
tillsammans?

Hur många parkeringsplatser ska man bygga vid bostäderna för att
sannolikheten att alla hush̊alls bilar f̊ar plats ska vara 95 %?

Antag att man av utrymmesskäl inte f̊ar plats med fler än 75
parkeringsplatser. Hur stor är d̊a sannolikheten att hush̊allens bilar
f̊ar plats?
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Summor av slumpvariabler
Man är ofta intresserad av en summa av slumpvariabler:
X1 + X2 + . . .+ Xn =

∑n
i=1 Xi .

Exempel:
I En bläckfisk tippar fotbollsmatcher i fem stora mästerskap. I

varje mästerskap tippar den 6 matcher med sannolikhet 1/3
att tippa rätt i varje match. Om Xi=antal rätt i mästerskap i
s̊a är Xi ∼ Bin(6, 1/3). Vad är P(sammanlagt minst 25
rätt)=P(X1 + X2 + X3 + X4 + X5 ≥ 25)?

I Antal olyckor Xi p̊a en byggarbetsplats under en månad anses
vara Po(1/3)-fördelat. Ett företag har 15 byggen ig̊ang och
vill veta sannolikheten att inte r̊aka ut för n̊agon olycka p̊a
n̊agot av byggena under en månad. Vad är
P(X1 + X2 + . . .+ X15 = 0)?

I Se exempel med R!

Varför uppst̊ar samma mönster i b̊ada fallen? Uppst̊ar det alltid?
Vad kan vi säga om mönstret? Svaret kommer p̊a nästa föreläsning!
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Kontinuerliga slumpvariabler

En kontinuerlig slumpvariabel, ofta betecknad X , är ett tal som
beskriver utfallet av ett försök vars resultat inte är givet p̊a förhand
och som kan anta alla värden i ett givet intervall. Exempel:

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

I Man mäter livslängden för en elektronisk komponent. X=den
uppmätta livslängden.

I Man mäter vindhastigheten i Falsterbo. X=den uppmätta
vindhastigheten.

I Man provborrar en gruvborr. X=den borrade sträckan,
Y=nötningen p̊a borrstiften.

Sannolikheten att X antar olika värden bestäms av dess fördelning.
Fördelningen beskrivs av täthetsfunktionen f (x).
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En matematisk modell för variation i h̊allfasthet

Några materialforskare har i ett experiment gjort 50 mätningar av
h̊allfastheten hos ett nyutvecklat ZrO2-TiB2-kompositmaterial.
Mätdata (enhet MPa):

1079.2712 1259.8408 1054.0934 973.9300 1354.5684 1127.5992
1153.3179 1165.9455 1409.5526 1049.9112 1371.5842 1266.0332
1227.1399 937.7968 1224.2218 962.1297 1260.8899 1156.1487
1136.4130 1153.5300 1190.8989 1061.0457 1224.3590 1193.1320
1063.0970 1033.0977 800.4697 1283.4395 1131.2935 1442.2183
1047.4338 879.9948 1140.1950 1279.3179 1081.0325 933.3642
1195.8353 1214.6490 986.9322 1231.1889 1102.8531 985.7315
982.3293 788.3871 1057.9675 1111.1701 1013.3264 644.2754
1219.3787 934.8187

För att illustrera datamaterial ritar vi ett histogram.
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Histogram för hållfasthetsdata
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En matematisk modell för variation i h̊allfasthet

Histogrammet har skalats s̊a att rektanglarnas sammanlagda area
är 1.

Andelen observation som hamnat i ett visst intervall är d̊a lika med
arean för intervallets rektangel.

Om vi har väldigt många observationer s̊a kan vi rita ett histogram
med tunna rektanglar.

I Se tavlan!

Kan en funktion beskriva histogrammets form och därmed ocks̊a
h̊allfasthetens fördelning? Vilka villkor måste en s̊adan funktion
uppfylla?

I Se tavlan!
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En matematisk modell för variation i h̊allfasthet
Inom h̊allfasthetsläran s̊a använder man ofta Weibullfördelningen
för att beskriva (framförallt keramiska materials) variation i
h̊allfasthet.

Weibullfördelningen beskrivs av täthetsfunktionen f (x):

f (x) =
b

a

(x
a

)b−1
e−(x/a)

b

där x ≥ 0 och a och b är tv̊a parametrar som är större än noll.

Funktionen f̊ar olika utseende när man ändrar parametrarnas
värden.

I Se exempel med R!

Finns det n̊agra värden p̊a a och b som ger en kurva som passar
v̊ara h̊allfasthetsdata?

Via statistiska metoder (som vi ännu inte känner till) kan man
komma fram till att a = 1175 och b = 7.5 ger en ”bra” kurva.
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Histogram för hållfasthetsdata
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En matematisk modell för variation i h̊allfasthet

Kurvan följer histogrammet relativt bra, vilket tyder p̊a att
Weibullfördelningen med a = 1175 och b = 7.5 kan vara bra att
använda för att modellera variationen i det nya materialets
h̊allfasthet.

Därmed kan vi exempelvis räkna ut sannolikheten att materialet
g̊ar sönder vid en spänning p̊a 1000 MPa:

P(X ≤ 1000) =

∫ 1000

0
f (x)dx =

∫ 1000

0

b

a

(x
a

)b−1
e−(x/a)

b
dx∫ 1000

0

7.5

1175

( x

1175

)6.5
e−(x/1175)

7.5
dx ≈ 0.26.

Eftersom man ofta vill räkna ut sannolikheter av den här typen s̊a
finns det för de flesta fördelningar inbyggda funktioner i R för
s̊adana beräkningar.
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Kontinuerliga slumpvariabler

Alla icke-negativa funktioner f (x) som är s̊adana att∫∞
−∞ f (x)dx = 1 är täthetsfunktioner.

Det finns oändligt många s̊adana funktioner, men i praktiken s̊a är
det bara ett f̊atal som är intressanta för tillämpningar!

För kontinuerliga slumpvariabler är man ofta intresserad av
fördelningsfunktionen

F (x) = P(X ≤ x) =

∫ x

−∞
f (x)dx .

I Se exempel p̊a tavlan!
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Väntevärde och varians

För en diskret slumpvariabel X är väntevärdet E[X ] =
∑

k k · p(k)
och variansen V[X ] =

∑
k(k − µ)2p(k).

För en kontinuerlig slumpvariabel X med täthetsfunktion f (x) är:

I Väntevärdet: E[X ] =
∫
x x · f (x)dx .

Även här betecknas väntevärdet µ och tolkas som det
genomsnittliga eller ”förväntade” värdet p̊a X .

I Variansen: V[X ] =
∫
x(x − µ)2 · f (x)dx .

Som tidigare betecknas variansen ofta σ2 och tolkas som ett
mått p̊a spridningen/osäkerheten/variationen för X .

I Som tidigare gäller att E [g(X )] =
∫
x g(x)f (x)dx och att

V[X ] = E[X 2] − (E[X ])2.

I Se exempel p̊a tavlan!
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Sammanfattning

I Väntevärde och varians: genomsnittligt värde och
spridning/variation/osäkerhet.

I Summor av olika sorters slumpvariabler tycks följa ett och
samma mönster!

I När man räknar med kontinuerliga slumpvariabler s̊a ersätts
summor av integraler.

I Nästa g̊ang: n̊agra kontinuerliga fördelningar. Vad kan vi säga
om mönstret som hör ihop med summor av slumpvariabler?
Vad kan man säga mer allmänt om exempelvis väntevärden
för summor av slumpvariabler? Och s̊a kommer den rafflande
avslutningen p̊a parkeringsplatsproblemet!
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