
Inlämningsuppgift 1

Lösningar inlämnas p̊a papper till lektionsledaren senast en vecka efter da-
torövningen. Skriv dina lösningar p̊a det här pappret. Tillfredställande lösningar
ger 1 bonuspoäng till det ordinarie tentamenstillfället (se kurshemsidan för defi-
nitionen av tillfredställande).

NAMN: PERSONNUMMER:

1. Vid ett försök mättes tryckh̊allfastheten hos 30 betongkuber gjutna med
samma betongblandning. Mätresultaten (i MPa) kan läsas in i R med koden:

data=c(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)

(a) Sammanfatta datamaterialet med lämpliga läges- och spridningsm̊att.
Svar:

(b) Illustrera datamaterialet med ett histogram (du behöver inte bifoga
histogrammet med lösningen!). Beskriv utseendet p̊a histogrammet
med ord. Ser histogrammet ut som du förväntade dig? Ser du n̊agot
som ser märkligt ut? Vad kan det bero p̊a?
Svar:



2. P̊a föreläsning 4 studerade vi ett kvalitetskontrollproblem, där ett företag
f̊att en leverans av ett stort antal komponenter. n komponenter väljs ut p̊a
m̊af̊a och undersöks för att se om de är defekta. Varje komponent är defekt
med sannolikhet p. X är antalet defekta komponenter bland de undersökta
komponenterna. Leveransen skickas tillbaka om X ≥ k, för ett bestämt
värde p̊a k.

I R kan vi rita upp hur stor sannolikheten att skicka tillbaka leveransen är
för olika värden p̊a p d̊a n och k är fixa:

n=10

k=1

curve(1-pbinom(k-1,n,x), ylim=c(0,1), lwd=2,

xlab="p=P(en komponent är defekt)",

ylab="Sannolikhet för retur",

main=paste("n =",n,"och k =",k))

Problemen nedan kan lösas antingen med hjälp av den här sortens kurvor
eller med beräkningar med papper och penna.

(a) För k = 2 och n = 50, vad är sannolikheten att leveransen skickas
tillbaka om p = 0.05?
Svar:

(b) D̊a p ≥ 0.1 vill man att sannolikheten att skicka tillbaka leveransen
ska vara minst 0.8. Om k = 1, vilket är d̊a det minsta n för vilket
detta villkor är uppfyllt?
Svar:

(c) För k = 1 och det värde p̊a n som du kom fram till i (b), vad är
sannolikheten att leveransen inte skickas tillbaka om p = 0.01?
Svar:


