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About the course The course is intended for students who want to increase their knowledge in statistics beyond the 
basic course TMA4240/45. Central topics are how to plan and perform an experiment in order to 
collect high quality data and how to analysis these data such that information as a basis for 
conclusions can be achieved. The content is: Experimental design methodology, 2k-designs and 
fractions thereof, Graphical techniques, Approximation of expectation and variance, Testing of 
hypothesis, Simple and multiple linear regression, Residual analysis and variable selection, 
Transformations, Analysis of variance, Process control, Contingency tables and Non-parametric 
statistics. All methods that are in extensive use in industry and technology in order to improve 
quality and productivity. Analysing the data will be done mainly by use of a statistical software 
called MINITAB. Necessary background for the course is TMA4240/TMA4245 Statistics or similar 
background. The course puts less emphasize on theory than TMA4260 Industrial statistics. 

•Credit: 7.5 stp. 
•Duration: 1 semester (fall) 
•Lecturing: 4 hours a week 
•Exercises: 1 hour a week 
•Special activity: A compulsary project counts 20 % for the exam. 
•Exam: Written, 4 hours. 

Lecturer Professor Bo Lindqvist, Room 1129, Sentralbygg II, NTNU Gløshaugen
Telephone: 73 59 35 32 
Email: bo@math.ntnu.no
Office hours: To be determined

Teaching assistant Stipendiat Inge Myrseth, Room 1026, Sentralbygg II.
Telephone: 73 59 04 84 
Email: inge.myrseth@math.ntnu.no

Office hours: To be determined

mailto:inge.myrseth@math.ntnu.no
http://www.math.ntnu.no/~bo/
mailto:bo@math.ntnu.no
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Teaching material Main book: Walpole, Myers and Myers (1998/2002): "Probability and Statistics for 
Engineers and Scientists". Seventh edition. Prentice Hall. 

Handout (copy)i: Høyland, A (1988): Sannsynlighetsregning, Tapir. Kap. 5.2.8 
Approksimasjon av forventning og varians til funksjoner av stokastiske variabler. 

Hanbdout (copy): From Box, Hunter and Hunter (1978): "Statistics for Experimenters. 
An introduction to Design, Data Analysis and Model Building". Wiley. Selected parts 
from chapters 10 and 12.

Tables: "Statistiske tabeller og formler". Tapir. 
MINITAB: Some information is found on 
http://www.ntnu.no/adm/it/brukerstotte/programvare/minitab. 

Recommended litterature that can be useful to read as a supplement to the book is 
Box, Hunter og Hunter (1978,2005): "Statistics for Experimenters". Wiley.

http://www.ntnu.no/adm/it/brukerstotte/programvare/minitab
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Preliminary curriculum, lecturing and progress plan

Week Topic Chapter (7th Edition) Exercise

34 Introduction and motivation 
Repetition, F-distribution (1-10) Particularly 8.1-8.7 1

35 Comparing two variances 
Simple linear regression. 

9.8, 9.13, 10.8, 10.13, 10.18, 8.8.
11.6 - 11.12. 2-3

36-37 Multiple linear regression 12.1 -12.7, 12.9-12.11 4-5

38-40 2k experiment and fractions thereof BHH 10 og 12 
Alternativt WMM 15 6-8

41-42 Analysis of variance 13.1-13.4,13.6,13.8-13.10,13.12,13.14 
14.1-14.4 9-10

43 Statistical Process control 17.1-17.5 11

44-45 Chi-square tests and Contingency tables
Contingency tables 10.14-10.16 12

45-46 Non parametric statistics 16.1-16.4 12

46 Approksimation of expectation and variance

47 Repetition
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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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