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Skrivtid: 14-19. För betygen 3, 4 resp. 5 krävs 18, 25 resp. 32 poäng. Minst 8 poäng m̊aste vara
fr̊an del A. Eventuella bonuspoäng fr̊an inlämnings- och diskussionsuppgifter räknas till del B.
Lösningarna skall vara väl motiverade. Börja ny uppgift p̊a ny sida och använd ej rödpenna.
Till̊atna hjälpmedel: Räknedosa. Eget A4-blad med handskrivna anteckningar. Utdelade tabell-
blad.

Del A (totalsumma 10 p).

1. (a) Händelserna A och B är oberoende, med P(A) = 0.2 och P(B) = 0.6. Beräkna
P(A ∪B). (1p)

(b) En slumpvariabel X har täthetsfunktionen

f(x) =
x

50
, 0 ≤ x ≤ 10.

Beräkna P(2 < X ≤ 8). (1p)

(c) För att undersöka om ett datamaterial kommer fr̊an en normalfördelning kan man
rita ett histogram över sina observationer. Vilka av nedanst̊aende histogram tyder p̊a
att data inte kommer fr̊an en normalfördelad slumpvariabel? (1p)
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(d) En slumpvariabel X är fördelad enligt X ∼ N(10, 9). Beräkna P(X ≤ 15). (1p)

(e) L̊at X ∼ Bin(5, 0.50). Beräkna P(X ≥ 4). (1p)

(f) De oberoende slumpvariablerna X1, . . . , X750 kommer fr̊an en fördelning med
E[X] = 0 och V[X] = 4. Ange den approximativa fördelningen för slumpvariabeln
Y = X1 + · · ·+X750. (2p)

(g) För tio observationer fr̊an N(µ, σ2) har man funnit medelvärdet x̄ = −3.3 och stick-
provsstandardavvikelsen s = 2.7. Beräkna ett 99% konfidensintervall för µ. (2p)

(h) För n = 6 observationer av variabelparet (x, y) 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 och f̊ar d̊a β̂ = −1.26. Skatta α. (1p)

Var god vänd!



Del B (totalsumma 30 p).

2. Ett företag som tillverkar kolvmotorer provade en ny typ av ytbehandling p̊a de ramlager
som ing̊ar i motorn. De undersökte 90 ramlager som behandlats med den nya metoden och
fann att 12 stycken hade ytor som klassades som alltför ojämna.

Beräkna ett 95 % konfidensintervall för andelen ramlager som f̊ar alltför ojämna ytor när
de behandlas med den nya metoden. Kan man utifr̊an den här undersökningen säga att
andelen är större än 10 %? (6p)

3. Fördelningen för antalet defekter X p̊a en typ av billiga kretskort beskrivs av sannolik-
hetsfunktionen:

k 0 1 2 3
p(k) 9/10 7/100 2/100 1/100

(a) Beräkna E(X) och V (X). (3p)

(b) I ett system används 5 kretskort. Beräkna väntevärdet och variansen för det totala
antalet fel hos dessa 5 kort. (2p)

(c) Beräkna sannolikheten att det inte finns n̊agra defekter p̊a n̊agot av de 5 korten. (1p)

4. I en studie jämfördes smältpunkten för tv̊a legeringar som används som lod vid lödning
genom att man smälte 20 stycken prov av vardera legering och mätte temperaturerna. För
den första legeringen fick man x̄1 = 215 och s1 = 2.2 och för den andra legeringen fick man
x̄2 = 218 och s2 = 2.8. De uppmätta smältpunkterna kan ses vara normalfördelade. Kan
man utifr̊an detta säga att den andra legeringen har en högre smältpunkt än den första?
abrakadabra (6p)

5. Ett fönster anses vara klimatsmart om dess U-värde är mindre än 1.2. U-värdet är ett
m̊att p̊a hur väl en del av en byggnad isolerar mot värmeförluster och mäts i W/m2K. För
ett fönster p̊a 1 m2 innebär ett U-värde p̊a 1.2 allts̊a att fönstret läcker ut 1.2 Watt per
Kelvin temperaturskillnad mellan ute och inne. En fönstertillverkare mätte värmeförlusten
för ett 1 m2 stort fönster vid olika temperaturskillnader:

Temperaturskillnad x (K) 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
Värmeförlust y (W) 1.23 1.68 3.05 3.57 4.32

Detta kan summeras med följande värden: x̄ = 3, ȳ = 2.77 Sxx = 10, Syy = 6.6806,
Sxy = 8.07. Värmeförlusterna kan antas vara normalfördelade, oberoende och ha samma
varians.

(a) Ställ upp en regressionsmodell för hur värmeförlusten beror p̊a temperaturskillnaden.
abrakadabra (1p)

(b) Vilken parameter i modellen motsvarar U-värdet? (1p)

(c) Skatta fönstrets U-värde. (1p)

(d) Beräkna ett 95 % konfidensintervall för U-värdet. Kan fönstret anses vara klimat-
smart? (3p)

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)

Lycka till!


