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Om kurset Kurset er beregnet for studenter som ønsker en videreføring av grunnkurset i 
statistikk. Sentralt står planlegging og gjennomføring av forsøk for å kunne samle 
inn informative data av høy kvalitet, og analyse av innsamlede data for å hente ut 
informasjonen slik at denne kan gi grunnlag for beslutninger. Innholdet i kurset er: 
Forsøksmetodikk, 2k-forsøk og fraksjoner av disse, Spesielle design, Grafiske 
teknikker, Estimering av usikkerhet i estimat, Hypotesetesting, Enkel og multippel 
lineær regresjon, Residualplott og variabelutvelgelse, Transformasjoner, 
Responsflatemetoder, Variansanalyse, Prosesskontroll, Kontingenstabeller og Ikke-
parametriske metoder. Alt dette er metoder og teknikker som er i utstrakt bruk i 
industri og næringsliv for å kunne forbedre kvalitet og produktivitet. For analyse av 
data vil en i stor grad bruke programpakken MINITAB. Faget bygger på
TMA4240/TMA4245 Statistikk eller tilsvarende kunnskaper, og er mindre teoretisk 
rettet enn emnet TMA4260 Industriell statistikk. 
1.Studiepoeng: 7.5 
2.Varighet: 1 semester (vår) 
3.Forelesinger: 4 timer pr. uke 
4.Regneøvinger: 2 timer pr. uke 
5.Eksamenskrav: Godkjent obligatorisk øving 
6.Eksamen: Skriftlig, 4 timer. 

Foreleser Professor Bo Lindqvist, Rom 1129, Sentralbygg II, NTNU Gløshaugen 
Telefon: 73 59 35 32 
Epost: bo@math.ntnu.no
Treffetid: Bestemmes senere.

Øvingslærer Stipendiat Anastasia Ushakova, Rom 1126, Sentralbygg II.
Telefon: 73 59 16 71 
Email: anastasi@math.ntnu.no

Treffetid: Bestemmes senere.
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Læremateriell Lærebok: Walpole, Myers og Myers (1998/2002): "Probability and Statistics for 
Engineers and Scientists". Sixth/Seventh edition. Prentice Hall. 
Utdelt kopi: Høyland, A (1988): Sannsynlighetsregning, Tapir. Kap. 5.2.8 
Approksimasjon av forventning og varians til funksjoner av stokastiske variabler. 

Utdelt kopi: Box, Hunter og Hunter (1978): "Statistics for Experimenters. An introduction 
to Design, Data Analysis and Model Building". Wiley. Utvalgte deler fra kap. 10 og 12.

Tabeller: "Statistiske tabeller og formler". Tapir. 
MINITAB: En del informasjon og dokumentasjon om MINITAB finnes på
http://www.ntnu.no/itea.info/programvare/minitab.html
Tilleggslitteratur: En bok med stor vekt på anvendelser og eksempler som kan være 
nyttige å lese som et supplement til læreboka, er Box, Hunter og Hunter (1978,2005): 
"Statistics for Experimenters". Wiley.
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Tirsdager 14.15 – 16.00 F6. Første gang tirsdag 9. januar.
Fredager  08.15 – 10.00 F2

Pensum, forelesnings- og fremdriftsplan
Veke Emne Kapittel Øving

2 Introduksjon og motivasjon 
Litt repetisjon, F-fordeling (1-10), 8.8 1

3 Sammanlikning av varians 
Enkel lineær regresjon. 

9.12 (6.utg)/9.13 (7.utg), 10.13, 
10.18, 11.1-11.5 (6.utg)/11.6 
(7.utg.)), 11.6-11.11 (6.utg), 
11.7- 11.12 (7.utg). 
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4-5 Multippel lineær regresjon 12(6.utg.). 12.1 -12.7, 12.9-
12.11 (7.utg) 3-4

6-8 2k forsøk og fraksjonelle forsøk BHH 10 og 12 
Alternativt WMM 15 5-7

11-12 Variansanalyse

13.1-13.4,13.6,13.8-
13.10,13.12,13.15 (6.utg)/13.14 
(7.utg.) 
14.1-14.4

8-9

13 Statistisk prosesskontroll 17.1-17.5 10

14 Kjikvadrat-test for fordeling
Kontingenstabeller 10.14-10.16 11

16-17 Ikke-parametrisk statistikk 16.1-16.4 12

17 Approksimasjon av forventning og 
varians 13 

18-19 Repetisjon
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Innledning

TMA 4240/45 Statistikk:  Sannsynlighetsteori + enkel statistikk
TMA 4255/60: Noe sannsynl.teori + anvendbar statistikk

De ”klassiske” statistiske metoder:

• Regresjonsanalyse
• Forsøksplanlegging
• Variansanalyse
• Analyse av diskrete data (kontingenstabeller)
• Ikke-parametriske metoder
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Hvorfor er statistikk viktig i industriell 
sammenheng?

Boka fremhver ”det japanske industrimirakel”:

•Statistiske metoder
•Statistisk tankegang i alle ledd av produksjonen.
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Opprinnelig: Statistikk = ”innsamling og presentasjon av data”

I dag mye mer:

•Innsamling av data fra statistiske undersøkelser 

•Modellering av mekanismene som gir dataene

•Trekking av konklusjoner om disse mekanismene basert på dataene

•Vurdering av konklusjonenes styrke (varians, konfidensintervall, teststyrke)

•Bygger på sannsynlighetsregning
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Statistiske undersøkelser kan deles i to hovedtyper:

•Eksperimentelle studier basert på forsøksplanlegging: Forsøk gjøres 
under kontrollerte betingelser.

•Observasjonsstudier: Kontroll av betingelser ikke mulig.
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Statistiske studier
Eksperimentelle studier:
Kliniske forsøk
Sammenligning av preparater 

A og B
Forsøksgruppe på n

r loddtrekkes og gis A
s loddtrekkes og gis B
n-r-s (rest) gis Placebo

Blindforsøk: Pasientene vet 
ikke hva de får

Dobbelt blind: Undersøkende 
lege vet heller ikke

Observasjonsstudier:
Epidemiologiske forsøk
• Røyking og kreft
• Kosthold og hjerteinfarkt

Kan ikke kontrollere betingelsene, 
for eksempel kan ikke tvinge 
folk til å røyke/ikke røyke.

Vanskelighet i fortolkning: Kan 
være bakenforliggende ukjente 
faktorer som gjør at 
resultatene blir skjeve 
(”konfundering”). For 
eksempel: Et gen som gir trang 
til å røyke, samtidig som det 
påvirker kreftforekomst.
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Statistikk i vitenskapelige undersøkelser:

•Stille opp hypoteser

•Utlede konsekvenser

•Se om disse stemmer på observasjoner

•Lage nye hypoteser

•Etc.
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Spesielt for statistikk i industriell sammenheng:

Produkt og prosess-ingeniør:

Off-line: Kontrollerte forsøk for å optimalisere produksjon

Produksjon: Produksjonsdata registreres. Brukes til å styre 
prosessen.
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