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Olika slags slumpförsök 
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Slumpförsök 

Exempel på ... 

... händelse ... sannolikhet ... utfall 

Kasta en tärning “fyra” “minst tre” P(minst tre) 

Kasta två mynt “krona, krona” “minst en krona” P(minst en krona) 

Mät längden x cm av  
en slumpmässigt 
vald handbollsspelare 

Hur beräkna? 

170 ≤ x ≤180 P(170 ≤ x ≤180)x =174

Mät tiden x timmar 
till sönderfall av en  
slumpmässigt vald 
atomkärna av något 
slag 

x ≥ 20 P(x ≥ 20)x = 4, 67

[1]  

[2]  



Sannolikhetsfördelningar 

f (x)dx = P(a ≤ x ≤ b)
a

b

∫

2 
 

Betrakta slumpförsök där utfallen är av typen 

“x har värdet ...” 

och där ... kan vara vilket reellt tal som helst (ev. på ett intervall). 

 

För att beräkna sannolikheter (av typen                   )  

behövs en täthetsfunktion  f (x) som  

beskriver sannolikhetsfördelningen för x. 
 

Allmänt gäller 

P(a ≤ x ≤ b)

(x kan t.ex. vara  
“längden av en slumpmässigt 
vald handbollsspelare”) 

grafen till täthetsfunktionen 



Exempel på sannolikhetsfördelningar 
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Normalfördelningsberäkningar med Casio 
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Normalfördelningsberäkningar

Om x är normalfördelad med medelvärdet µ och standar-
davvikelsen s kan sannolikheten P(C  xD) beräknas.

1. Slå på räknaren eller gå till huvudmenyn genom att
trycka MENU . Tryck 2 (för att välja STAT).

2. Tryck F5 (DIST) och sedan F1 (NORM) samt F2

(Ncd).

3. Om det inte redan står Variable efter Data, tryck
F2 (VAR).

4. Skriv in värdet på C efter Lower, värdet på D efter
Upper, standardavvikelsen efter s och medelvärdet
efter µ . Tryck EXE .

Räknaren kan också göra det omvända, det vill säga givet
en sannolikhet P1 kan X1 bestämmas så att

P(x  X1) = P1.

1. Slå på räknaren eller gå till huvudmenyn genom att
trycka MENU . Tryck 2 (för att välja STAT).

2. Tryck F5 (DIST) och sedan F1 (NORM) samt F3

(InvN).

3. Om det inte redan står Variable efter Data, tryck
F2 (VAR).

4. Gå till raden där det står Tail. Tryck F1 (LEFT)
så att det står Left efter Tail. Skriv in värdet
på P1 efter Area, standardavvikelsen efter s och
medelvärdet efter µ . Tryck EXE .

Om du vill bestämma X2 så att

P(x � X2) = P2,

där P2 är en given sannolikhet gör du som ovan men välj
istället Right efter Tail.

Det går också att bestämma X1 och X2 så att

P(X1  x  X2) = P12,

där P12 är en given sannolikhet och där X1 och X2 är sym-
metriska kring medelvärdet µ . Gör då som ovan men välj
istället Central efter Tail.

Rita derivata-graf

Givet en funktion f kan räknaren rita derivatagrafen y =

f

0(x).

1. Följ steg 1–3 under Rita grafen till en funktion ovan.

2. När du är i vanliga funktionsinskrivningsläget, tryck
OPTN och sedan F2 (CALC) samt F1 (d/dx).

Skriv in funktionen vars derivatas graf du vill rita.
Du behöver inte sluta parentesen, och du ska inte
inte skriva in något x-värde som vid vanlig numerisk
derivering. Lagra med EXE . Tryck F6 (Draw)
eller EXE för att rita grafen.

Rita primitiv funktion-graf

Givet en funktion g kan räknaren rita den primitiva funk-
tion G som uppfyller G(0) = 0. Vi bildar först funktionen

f (x) =
Z

x

0
g(x)dx.

Notera att vi här använder symbolen x både som övre
integrationsgräns och som integrationsvariabel. Resone-
manget blir kanske tydligare om vi byter integrationsvari-
abel:

f (x) =
Z

x

0
g(t)dt.

Eftersom
Z

x

0
g(t)dt =

⇥
G(t)�G(0)

⇤
x

0 = G(x)�G(0),

får vi att

f (x) = G(x)�G(0) , G(x) = f (x)+G(0).

Om G(0) = 0 får vi

G(x) = f (x).

Nedan visas hur räknaren kan rita grafen y = f (x), som
enligt resoenemanget ovan också är grafen till den primi-
tiva funktion, G, till g som uppfyller G(0) = 0.

1. Följ steg 1–3 under Rita grafen till en funktion ovan.

2. När du är i vanliga funktionsinskrivningsläget, tryck
OPTN och sedan F2 (CALC) samt F3 (

R
dx).

3. Skriv in funktionen vars primitiv funktion-graf du
vill rita, tryck , , skriv in 0 som undre gräns, tryck
, , tryck x,q ,T för att få in x som övre gräns. Lagra

med EXE . Tryck F6 (Draw) eller EXE för att
rita grafen.
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