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Skrivtid: 9-14. För betygen 3, 4 resp. 5 krävs 18, 25 resp. 32 poäng. Minst 8 poäng m̊aste vara
fr̊an del A. Vid poängsättningen kommer en helhetsbedömning av skrivningen att göras.
Lösningarna skall vara väl motiverade. Börja ny uppgift p̊a ny sida och använd ej rödpenna.
Lägg lösningarna i nummerordning.
Till̊atna hjälpmedel: Räknedosa. Eget A4-blad med handskrivna anteckningar. Utdelade tabell-
blad.

Del A (totalsumma 10 p).

1. (a) För de oberoende händelserna A och B gäller P(A) = 0.50 och P(B) = 0.25. Beräkna
sannolikheten att A inträffar men att B inte inträffar. (1p)

(b) En slumpvariabel X har täthetsfunktionen

f(x) =
x3

4
, 0 ≤ x ≤ 2.

Beräkna P(X ≤ 1). (1p)

(c) Illustrera följande datamaterial med ett l̊adagram: 1, 3, 4, 4, 4, 5, 7. (1p)

(d) En slumpvariabel X är fördelad enligt X ∼ N(1, 9). Beräkna P(X ≤ 0). (1p)

(e) L̊at X ∼ Po(1). Beräkna P(X > 1). (1p)

(f) De oberoende slumpvariablerna X1, . . . , X500 kommer fr̊an en fördelning med E[X] =
2 och V[X] = 2. Ange den approximativa fördelningen för slumpvariabeln X̄ =
1

500(X1 + · · ·+X500). (2p)

(g) För 8 observationer fr̊an N(µ, 4) har man funnit medelvärdet x̄ = −3.9. Beräkna ett
90% konfidensintervall för µ. (2p)

(h) För n = 6 observationer av variabelparet (x, y) s̊a har man f̊att x̄ = 3.5, ȳ = 7.6,
Sxx = 17.5, Syy = 35.38 och Sxy = −22.11. Man antar ett linjärt samband p̊a formen
y = α+ βx. Skatta β. (1p)

Del B (totalsumma 30 p).

2. En grupp ingenjörer har utvecklat ett nytt isoleringsmaterial som läggs i lager för att f̊a
olika tjocklekar. De undersöker dess värmekonduktivitet för 16 olika tjocklekar (mellan
5 och 50 mm) och anpassar en rät linje, y = α + βx, för att beskriva sambandet mellan
tjockleken x och värmekonduktiviteten y. De bedömer att antagande om normalfördelning
kan göras. De erh̊aller α̂ = −3.0, β̂ = 2.3, s = 4.5, x̄ = 27.5, ȳ = 60.3 Sxx = 3060,
Syy = 16005, Sxy = 6935 och r = 0.99.

(a) Beräkna ett 95 % konfidensintervall för β. (2p)

(b) Beräkna ett 95 % prediktionsintervall för en observation av y d̊a x = 75. (2p)

(c) I (b) utfördes prediktion för ett värde p̊a x som ligger bortom de x-värden som
användes för att anpassa kurvan. Beskriv vilka problem som kan uppst̊a vid prediktion
under s̊adana förutsättningar. (2p)



3. 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. (6p)

4. En tillverkare av klimatsmarta fönster vill undersöka om det finns n̊agon skillnad i värme-
förluster mellan tv̊a olika fönstertyper. Värmeförlusten mäts i Watt per kvadratmeter vid
en grads temperaturskillnad p̊a de olika sidorna av fönstret. För fönstertyp A uppmättes
värdena

1.4 1.5 1.1 0.8 0.8 0.7

och för fönstertyp B uppmättes värdena

1.7 0.9 1.4 1.1 1.3.

Värmeförlusterna kan antas vara normalfördelade, oberoende och ha samma varians. Beräkna
ett konfidensintervall för skillnaden i värmeförlust mellan de tv̊a fönstren. Verkar n̊agot av
dem vara bättre än det andra? (6p)

5. I en fabrik som tillverkar komponenter till solceller tog man ett stickprov bland de tillverka-
de enheterna för att avgöra om de h̊aller den kvalitet som man önskar. Av 105 undersökta
enheter s̊a fann man att 6 stycken var underm̊aliga. Företagsledningen kräver att andelen
underm̊aliga enheter i produktionen ska vara mindre än 10 %.

(a) Skatta andelen underm̊aliga enheter i produktionen. (1p)

(b) Visa att skattningen i (a) är väntevärdesriktig. (2p)

(c) Beräkna ett konfidensintervall för andelen underm̊aliga enheter och använd det för
att svara p̊a om företagsledningens krav är uppfyllt eller inte. (3p)

6. 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). N̊agra 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. (3p)

(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? (3p)

Lycka till!


