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Kursmål: sannolikhetsteori

För godkänt betyg ska studenten kunna...

I genomföra enkla beräkningar av sannolikheter;

I redogöra för begreppet stokastisk variabel (slumpvariabel) och
kunna använda n̊agra vanliga sannolikhetsfördelningar;

I tolka centrala gränsvärdessatsen
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Förra föreläsningen
I E[aX + bY + c] = aE[X ] + bE[Y ] + c .

I Om X och Y är oberoende s̊a är
V[aX + bY + c] = a2V[X ] + b2V[Y ].

I Om X är normalfördelad, X ∼ N(µ, σ2), s̊a är E (X ) = µ och
V (X ) = σ2.
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I Om X och Y är normalfördelade s̊a är deras summa
normalfördelad.

I Centrala gränsvärdessatsen: Summor av likafördelade
oberoende slumpvariabler är approximativt normalfördelade. 3/15



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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Centrala gränsvärdessatsen (CGS)
L̊at X1,X2, . . . ,Xn vara oberoende slumpvariabler som alla har
samma fördelning, med väntevärde µ och varians σ2 <∞.

Då gäller för stora n att

Y = X1 + X2 + . . .+ Xn

är approximativt normalfördelad:

Y ≈ N(µy , σ
2
Y )

där µy = nµ och σ2Y = nσ2.

Om Y är det totala antalet bilar hos de 100 hush̊allen s̊a räknade
vi tidigare ut att E (Y ) = 100 och V (Y ) = 50. I genomsnitt har
hush̊allen 100 bilar och P(Y ≤ 75) ≈ 0.001.

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

I Se parkeringsplatsexempel p̊a tavlan!
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Fördelningar
Grunden för alla slumpmodeller är fördelningar.

Därför är det viktigt att kunna känna igen problem där de
vanligaste fördelningarna dyker upp!

I Binomialfördelning: antal g̊anger händelsen A inträffar d̊a
ett försök upprepas n oberoende g̊anger.

I Poissonfördelning: antal g̊anger ”en sällsynt händelse” eller
en ”händelse som inträffar med konstant intensitet” inträffar
under en tidsperiod.

I Normalfördelning: bland annat storheter som p̊averkas av
många små men jämnstora faktorer, som exempelvis storlekar
och brus i digitala system. x ∈ (−∞,∞)

I Exponentialfördelning: kötider, tid mellan telefonsamtal, tid
mellan atomkärnesönderfall, tid innan vissa elektroniska
komponenter g̊ar sönder... x ∈ (0,∞)

I Likformig fördelning: när alla värden i ett ändligt intervall är
lika sannolika. x ∈ (a, b)

? Vilken fördelning är en rimlig modell?
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Fördelningar
1. En bläckfisk tippar 12 matcher i fotbolls-VM. X=antal

matcher där han tippar rätt.

2. I ett experiment undersöktes bärförmågan hos perforerad gips.
X=den uppmätta bärförmågan.

3. Ett släp parkeras p̊a måf̊a längs en vägg. X=hur mycket plats
som finns kvar längs väggen bakom släpet.

4. 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 undersöker 25 komponenter
och X=antalet defekta komponenter.

5. Arbetsledaren p̊a en stor arbetsplats försöker ta reda p̊a hur
många vikarier som hon behöver ta in under ett år. X=antal
vikarier som krävs en viss vecka.

6. Inom sjukv̊arden är det viktigt att ha tillräckligt med personal
och plats p̊a exempelvis förlossningsavdelningen. X=antalet
barn som föds under ett visst dygn.
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Fördelningar
7. En tunnbindare p̊a Guinness undersöker storleken p̊a sina

ölfat. X=volymen p̊a ett visst ölfat.
8. Tunnbindaren undersöker därefter hur många av de 100 ölfat

som tillverkats under dagen som har en volym p̊a mindre än
10 liter. X=antal fat som är mindre än 10 l.

9. I ett större byggprojekt budgeterar man för att klara ett visst
antal förseningar under projektets g̊ang. X=antal förseningar
under ett halv̊ar.

10. Ett elbolag för statistik över hur ofta ett vindkraftverk är
aktivt. X=antal dagar under en månad som vindkraftverket
producerar el.

11. I ett försök mäts kraften som f̊as av en hydraulisk domkraft
vid ett visst hydraultryck. X=det slumpmässiga mätfelet.

12. I ett försök undersöker man om en ny sorts glödlampor lyser
längre än en äldre sort. X=hur länge en viss glödlampa lyser
innan den g̊ar sönder.

13. Vid provborrning av gruvborrar mättes nötningen p̊a
h̊ardmetallstift. X=uppmätt nötning. 8/15



Problem fr̊an del A p̊a tentan 11-03-17

(d) En slumpvariabel X är fördelad enligt X ∼ N(0, 4). Beräkna
sannolikheten P(X ≤ 1). (1p)

(f) De oberoende slumpvariablerna X1, . . . ,X1000 som kommer
fr̊an en fördelning med E[X ] = 5 och V[X ] = 6. Ange den
approximativa fördelningen för slumpvariabeln
Y = X1 + · · ·+ X1000. (2p)
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Digital signal

I ett digitalt kommunikationssystem skickas antingen en 0:a (ingen
spänning) eller en 1:a (spänning).

Antag att bakgrundbruset i systemet är normalfördelat med
väntevärde 0 och standardavvikelse 0.45.

Om systemet registrerar en spänning p̊a 0.9 volt eller mer som en
1:a, vad är d̊a sannolikheten att en skickad 0:a registreras som en
1:a?
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Chokladkakor
En 200 g chokladkaka best̊ar av 28 rutor.

En genomsnittlig ruta väger 7,1 g. Variansen för vikten är 1 g2.

(a) Antag att olika rutor är oberoende. Vad är sannolikheten att
tv̊a chokladkakor tillsammans väger mer än 400 g?

(b) Antag att alla rutor p̊a en chokladkaka är identiska och att
vikterna är normalfördelade. Vad är sannolikheten att tv̊a
chokladkakor tillsammans väger mer än 400 g?
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Största lasten

En mindre bro t̊al belastningar upp till och med 70 ton. Fr̊an en
studie av lastbilars vikt, inklusive släp med last, har man kommit
fram till att lastbilars vikter är normalfördelade med väntevärde 35
ton och varians 100.

(a) Vad är sannolikheten att en lastbil väger mer än 70 ton?

(b) Tv̊a lastbilar befinner sig p̊a bron samtidigt. Vad är
sannolikheten att de tillsammans väger mer än 70 ton?

(c) Under en dag passerar 120 lastbilar bron. Vad är
sannolikheten att den tyngsta lastbilen väger mer än 70 ton?
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Gammalt tentaproblem: betjäningstid (09-06-09)

I ett betjäningssystem är tiden som åtg̊ar för betjäning
exponentialfördelad med väntevärdet 20 minuter. Alla tider kan
anses vara oberoende.

(a) Beräkna sannolikheten att en slumpvis vald kund f̊ar en
betjäningstid längre än 40 minuter.

(b) Beräkna sannolikheten att minst 4 av 5 inkomna kunder f̊ar
en betjäningstid som för var och en överstiger 40 minuter.
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Gammalt tentaproblem: passar tv̊a produkter ihop?
(09-06-09)

Diametern XA för en axel kan antas vara normalfördelad med
väntevärdet 10.0 mm och standardavvikelsen 0.2 mm. Diametern
XL för ett glidlager är normalfördelad med väntevärdet 10.3 mm
och standardavvikelsen 0.3 mm.

För att axeln skall kunna rotera tillfredsställande s̊a måste gälla
0.2 < XL − XA < 0.6.

Beräkna sannolikheten att slumpvis valda lager och axlar skall
kunna rotera tillfredsställande.
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Gammalt tentaproblem: triangelfördelning (11-06-11)

Triangelfördelningen används ibland för att modellera storheter
vars största respektive minsta värde är känt och är vanlig inom
statistiskt finans- och projektledningsarbete.

En slumpvariabel sägs vara (symmetriskt) triangelfördelad p̊a
intervallet (-1,1) om dess täthetsfunktion är

f (x) = 1− |x |, −1 < x < 1.

Beräkna sannolikheten att summan av 200 s̊adana oberoende
slumpvariabler är större än 10.
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