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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.
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) = 0.95 och P(B) = 0.9. Beräkna
P(A ∪B). (1p)

(b) En slumpvariabel X har täthetsfunktionen

f(x) =
3x2

2
, −1 ≤ x ≤ 1.

Beräkna P(X ≥ 0). (1p)

(c) En leverantör p̊ast̊ar att för element tillverkade av n̊agon deras tre olika betongbland-
ningar gäller att minst 50 % av elementen f̊ar en tryckh̊allfasthet p̊a 30 MPa eller
högre. För att visa detta gjorde man 1000 mätningar av tryckh̊allfastheten p̊a element
av var och en av de tre blandningarna. Resultaten visas i nedanst̊aende l̊adagram.
För vilka av blandningarna verkar leverantörens p̊ast̊aende stämma? (1p)
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(d) En slumpvariabel X är fördelad enligt X ∼ N(0, 4). Beräkna P(X ≤ 2.5). (1p)

(e) L̊at X ∼ Po(3). Beräkna P(X ≥ 2). (1p)

(f) De oberoende slumpvariablerna X1, . . . , X1500 kommer fr̊an en fördelning med
E[X] = 2 och V[X] = 5. Ange den approximativa fördelningen för slumpvariabeln
Y = X1 + · · ·+X1500. (2p)

(g) För 20 observationer fr̊an N(µ, σ2) har man funnit medelvärdet x̄ = 0.1 och stick-
provsvariansen s2 = 0.64. Beräkna ett 90% 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. Ange modellens förklaringsgrad R2. (1p)



Del B (totalsumma 30 p).

2. Ett elektroniskt system best̊ar av tv̊a komponenter, A och B. Komponent A kan ha 0-2 fel
medan komponenten B kan ha 0-3 fel, oberoende av A. Antalet fel är slumpmässigt och
beskrivs av de respektive sannolikhetsfunktionerna pA(k) och pB(k).

Antal fel k 0 1 2 3

Komponent A, pA(k) 95/100 3/100 2/100 0
Komponent B, pB(k) 9/10 6/100 3/100 1/100

(a) Vad är sannolikheten att det inte finns n̊agra fel i systemet? (1p)

(b) Vad är sannolikheten att det finns exakt tv̊a fel i systemet? (2p)

(c) Beräkna väntevärdet för det totala antalet fel i systemet. (3p)

3. Ett företag som utvecklar batterier till elbilar vill jämföra sin produkt med konkurrenter-
nas. De testkörde därför 10 bilar med de egna batterierna och 8 bilar med konkurrenternas
batterier. Vid testkörningarna uppmättes räckvidden, det vill säga hur l̊angt bilarna kom
innan batterierna tagit slut (enhet: mil). För de egna batterierna fick man x̄1 = 8.0 och
s1 = 0.96 och för konkurrenternas batterier fick man x̄2 = 7.3 och s2 = 0.92. De uppmätta
räckvidderna kan antas vara normalfördelade. Kan man utifr̊an detta säga att företagets
batterier räcker längre än konkurrenternas? (6p)

4. Batteriet fr̊an föreg̊aende problem best̊ar av 7000 litiumjonceller. Företagets ingenjörer
har efter omfattande tester kommit fram till att varje cell oberoende av övriga celler
(vid körning p̊a en testbana) ger en räckvidd som är exponentialfördelad med väntevärde
0.0115 km. Batteriets räckvidd är summan av cellernas räckvidder. Vad är sannolikheten
att batteriets räckvidd överstiger 80 km? (6p)

5. I ett värmekraftverk g̊ar det åt ett stort antal partikelfilter av en viss typ under ett år.
Ur den senaste leveransen av filter undersökte man 180 filter och fann att 169 av dessa
uppfyllde den EN-standard som krävs i kraftverket.

Företaget som äger kraftverket n̊ar sina miljöm̊al om minst 9 filter av 10 uppfyller stan-
darden. Beräkna ett 95 % konfidensintervall för andelen filter som uppfyller standarden
och använd detta för att avgöra om deras miljöm̊al n̊as. (6p)

6. Den 3 maj i år blev vi enligt Statistiska centralbyr̊ans beräkningar 9.5 miljoner svenskar.
SCB:s befolkningsstatisik fr̊an den 1 januari de senaste åren ser ut som följer:

År x 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Befolkningsmängd y (miljoner) 9.048 9.113 9.183 9.256 9.341 9.416 9.483

Detta kan summeras med följande värden: x̄ = 2008, ȳ = 9.262857, Sxx = 28,
Syy = 0.1530669, Sxy = 2.069.

(a) Anpassa en regressionsmodell för Sveriges folkmängd. Ange modellantaganden. (2p)

(b) SCB:s prognoser sade tidigare att vi kommer att n̊a 10 miljoner svenskar år 2021,
men enligt ett pressmeddelande 2012-05-22 s̊a har prognosen nu uppdaterats till att
vi blir 10 miljoner redan år 2018. Använd modellen fr̊an (a) för att bestämma vilket
år vi borde bli 10 miljoner inv̊anare. (2p)

(c) Beräkna ett 95 % prediktionsintervall för antalet inv̊anare i Sverige den 1 januari
2018. Vad säger det om resultatet i (b)? (2p)

Lycka till!


