
GymSE Guide

Copyright © MapleSoft
2020



GymSEGuide



iii

Contents
1 Vägledning till GymSE paketet ..................................................................................................................................  1

1.1 Installation .......................................................................................................................................................  1
1.2 Online-hjälp ......................................................................................................................................................  1

2 Deskriptiv statistik ...................................................................................................................................................  3
2.1 Ej klassindelade observationsmaterial ....................................................................................................................  3
2.2 Ej klassindelade observationsmaterial (med kontextmenyn) .......................................................................................  7
2.3 Klassindelade observationsmaterial .....................................................................................................................  10
2.4 Klassindelade observationsmaterial (med kontextmenyn) ......................................................................................... 13

3 Regression ............................................................................................................................................................  15
3.1 Introduktion ....................................................................................................................................................  15
3.2 Linjär regression ..............................................................................................................................................  15
3.3 Proportionell regression ....................................................................................................................................  16
3.4 Exponentiell regression .....................................................................................................................................  18
3.5 Potensregression ..............................................................................................................................................  19
3.6 Polynomiell regression ......................................................................................................................................  20
3.7 Kvadratisk regression .......................................................................................................................................  21
3.8 Logistisk regression .......................................................................................................................................... 22
3.9 Regressionsanalys ............................................................................................................................................  23
3.10 Regression med kontekstmenyn ........................................................................................................................  25

4 Trigonometri ..........................................................................................................................................................  28
4.1 Introduktion ....................................................................................................................................................  28
4.2 Rätviklig triangel .............................................................................................................................................  28
4.3 Godtycklig triangel ........................................................................................................................................... 29
4.4 triangelsolve ....................................................................................................................................................  30

5 Vektorräkning ........................................................................................................................................................  31
5.1 2D-vektorer ..................................................................................................................................................... 31
5.2 3D-vektorer ..................................................................................................................................................... 32
5.3 Lösning av vektorekvationer (vsolve) ..................................................................................................................  33
5.4 Vektorräkning med kontextmenyn .......................................................................................................................  34

6 Finans ..................................................................................................................................................................  36
6.1 Introduktion ....................................................................................................................................................  36
6.2 Exempel 1 ......................................................................................................................................................  36
6.3 Exempel 2 ......................................................................................................................................................  37
6.4 Exempel 3 (Sparande) ......................................................................................................................................  37
6.5 Exempel 4 (Återbetalning av skuld) ....................................................................................................................  37

7 Statistik ................................................................................................................................................................  39
7.1 Fördelningar .................................................................................................................................................... 39

 Binomialfördelningen ........................................................................................................................................  39
 Normalfördelningen ..........................................................................................................................................  39
 t - fördelningen ................................................................................................................................................ 40
 Chi2 - fördelningen ..........................................................................................................................................  40

7.2 Konfidensintervall ............................................................................................................................................  41
 Konfidensintervall för andelen p i binomialfördelningen .........................................................................................  41
 Konfidensintervall för i normalfördelningen ( känd) ...............................................................................................  41
 Konfidensintervall för i normalfördelningen ( okänd) .............................................................................................. 42

7.3 Statistiska test .................................................................................................................................................  42
 Binomialtest ....................................................................................................................................................  42
 z-test för ett medelvärde (standardavvikelse känd) .................................................................................................  43
 t-test för ett medelvärde (standardavvikelse okänd) ................................................................................................  44
 chi2-test .........................................................................................................................................................  46

8 Ekvationslösning ....................................................................................................................................................  49



Contents

8.1 intervallsolve och fintervallsolve ......................................................................................................................... 49
8.2 nollställen .......................................................................................................................................................  50
8.3 reellSolve .......................................................................................................................................................  50
8.4 Ekvationslösning med kontextmenyn ...................................................................................................................  51



1

1 Vägledning till GymSE paketet
1.1 Installation
Vi utgår ifrån att GymSE-paketet är installerat på din dator. När du skall använda paketet, måste detta läsas in till ditt Maple-dokument
med kommandot

(1.1)

Vanligtvis sättes ett kolon ut efter , så du slipper att se namnen på alla kommandon i paketet. Så här kommer det att se
ut:

GymSE-paketet består av en rad rutiner, som skall göra arbetet med Maple mer bekvämt inom

• Deskriptiv statistik

• Regressioner

• Trigonometri

• Vektorräkning

• Finans

• Statistiska test

• Ekvationslösning

Nedan behandlas några av GymSE-paketets rutiner, uppdelade efter ovanstående rubriker. Beskrivningarna, som beledsagas av små
instruktiva exempel, omfattar inte alla detaljer.

För en mer omfattande beskrivning hänvisas till on-line-hjälpen i Gym-paketet.

1.2 Online-hjälp
Du skriver bara



2   •   Vägledning till GymSE paketet

(i math-mode) och sedan Enter. Sedan kan du navigera i online-hjälpen genom hyperlänkar.

Du kan även nå hjälpen genom topp-menyn Help > Maple Help - eller genom att klicka på ? ikonen på verktygsraden:

Då hamnar du i Maples hjälpsystem, där du i översikten hittar en länk till GymSE.

Dessutom kan du skriva GymSE i sökfältet i verktygsraden och därifrån komma till Gym-paketets online-hjälp:
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2 Deskriptiv statistik
2.1 Ej klassindelade observationsmaterial
Du kan mata in data i en lista, en vektor, en matris eller läsa in data från en extern fil (till exempel i Excel-format). Här ligger data i en
lista, som inte behöver vara sorterad:

Du kan rita ett lådagram direkt efter rådata, och kvartiler och median beräknas:

Om du vill beräkna frekvenser och kvartiler, kan du göra så här:

Absoluta och relativa frekvenser får du så här (du kan även använda A ( ) som input till ):

 = 

 = 

 = 
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 = 

Du kan göra allt med ett enda kommando, men du kan då inte använda tabellen i senare beräkningar, eftersom endast text skrivs ut
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Stolpdiagrammet och trappstegskurvan görs så här (istället för A kan du använda R eller rådata obs )

Lägg märke till att du inte får samma median och kvartiler som i lådagram(obs) ovan, eftersom två olika metoder används (läs mer om
detta i online-hjälpen):

Vid direkt beräkning av median och kvartiler skall du ange vilken metod
du vill använda.

 =
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Lådagram-metoden är standard vid rådata:

Är det data i en frekvenstabell är trappstegskurve-metoden standard:  = 

Om du vid beräkning av median och kvartiler med rådata vill använda
trappstegskurve-metoden, skall du tillfoga en parameter:

 

 = 

och om du vill tvinga Maple att använda lådagram-metoden, där
trappstegskurvemetoden är standard, skall du tillfoga en parameter:

 =
 

Vill du rita ett lådagram på basis av median och kvartiler bestämda genom trappstegskurvemetoden, tillfogar du en parameter:

Dessa två metoder kan jämföras i ett kombinerat lådagram

Stolpdiagrammet och trappstegskurvan ger information om medelvärde, median, kvartiler och standardavvikelse. Dessa (och övriga
deskriptorer) kan även beräknas direkt:

 = 

 = 

 = 

Även fraktiler kan beräknas. Till exempel 0.6-fraktilen så här - här skall en frekvenstabell användas

 = 

 = 
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Funktionsuttrycket för trappstegskurvan bestäms så här:

(2.1)

2.2 Ej klassindelade observationsmaterial (med kontextmenyn)
Du kan göra det mesta i deskriptiv statistik enbart med hjälp av kontextmenyn. Här ser du möjligheterna:

De absoluta frekvenserna hos data i obs kan beräknas med menyvalet GymSE ▷ Deskriptiv Statistik ▷ absolutFrekvens:

Om du vill kalla matrisen med de absoluta frekvenserna för till exempel A, sker detta genom att välja Assign to a Name i
kontextmenyn och skriva A i den dialogbox som kommer fram
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Härefter kan du använda variabeln A för fortsatta beräkningar, till exempel

Du kan få allt med menyvalet GymSE ▷ Deskriptiv Statistik ▷ frekvensTabell ▷ tabell, men tabellen kan dock inte användas i senere
beräkningar eftersom den består av text:

Ett stolpdiagram ritas med menyvalet GymSE ▷ Deskriptiv Statistik ▷ plotStolpdiagram ▷ procent, där valet procent betyder, att
det är stolpdiagrammet för de relativa frekvenserna som plottas. Väljer du i stället antal så är det de absoluta frekvenserna som plottas:
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Trappstegskurvan plottas med menyvalet GymSE ▷ Deskriptiv Statistik ▷ plotTrappstegskurva:

Ett lådagram plottas med menyvalet GymSE ▷ Deskriptiv Statistik ▷ lådagram ▷ standard:

Du kan beräkna alla de sedvanliga deskriptorerna med kontextmenyn

0.6-fraktilen beräknas genom (kom ihåg att de relativa frekvenserna används – om du använder variabeln obs här kommer fraktil inte
att visas i kontextmenyn)



10   •   Deskriptiv statistik

där 0.6 skall skrivas i den dialogbox som dyker upp.

2.3 Klassindelade observationsmaterial

Data kan klassindelas med funktionen :

Börja med att bestämma den minsta och den största observationen:

 = 

 = 

Alla observationerna ligger i intervallet . Dette intervall delas upp i delintervall med längden 5, och observationerna
klassindelas därför i 6 grupper:

 = 

Om du har klassindelade data redan givna, skall du ange data i en matris med klassindelningen i den första kolonnen och motsvarande
frekvenser (absoluta eller relativa) i den andra kolonnen:

Intervallens relativa och kumulerade frekvenser får du så här:

 = 
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 = 

Du kan göra allt med ett enda kommando, men du kan då inte använda tabellen i senare beräkningar, eftersom endast text skrivs ut
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Histogram och summapolygon ritas:

Histogrammet och summapolygonen ger information om medelvärde, median, kvartiler och standardavvikelse. Dessa (och övriga
deskriptorerI kan även beräknas direkt:

 = 

 = 
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 = 

Även fraktiler kan beräknas. Till exempel 0.6-fraktilen så här:

 = 

Funktionsuttrycket för trappstegskurvan bestäms så här:

(2.6)

Skall du avläsa värden på din summapolygon - till exempel värdet till 22 - så använder du kommndot:

 = 

som berättar att 87.2% av alla observationer är mindre än eller lika med 22.

Du kan även få ett lådagram för ett klasssindelat material. Här måste du dock ange minimum- och maximumvärdet, om de är kända,
annars används (här) 0 och 30.

2.4 Klassindelade observationsmaterial (med kontextmenyn)
Du kan inte använda kontextmenyn för att klassindela data, härtill måste kommandot  användas. Utgångspunkten är en
matris på formen
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Kontextmenyn är något annorlunda jämfört med den för ett icke-klassindelat observationsmaterial

men annars fungerer allt som beskrivet ovan under icke-klassindelat observationsmaterial.
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3 Regression
3.1 Introduktion
GymSE-paketet innehåller 7 rutiner till regression:

• LinReg

• PropReg

• ExpReg

• PotensReg

• PolyReg

• KvadReg

• LogistReg

De är mycket flexibla och flera olika dataformat accepteras.

I de nedanstående exemplen anges indata i listor, men även vektorer, matriser och arrays kan användas (om data importeras från en
extern fil).

Alla regressioner visas i ett standardfönster, som anpassas efter data (med undantag av PolyReg). Om du vill ändra detta, använder du
parametern . Se detaljer och exempel i online-hjälpen.

I alla nedanstående exempel startar vi med att läsa in GymSE-paketet. Det är givetvis inte nödvändigt att vi gör det i alla exempel,
men vi gör det fr att understrycka att GymSE-paketet skall vara inläst – annars kommer inget av kommandorna att fungera.

3.2 Linjär regression
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 ger samtidigt regressionslinjens ekvation, förklaringsgraden och regressionslinjen tillsammans med datapunkterna.

Vill du definiera regressionsuttrycket som en funktion, görs detta genom att tillfoga det önskade namnet på den oberoende variabeln
som en tredje parameter i . Till exempel

(3.1)

Om du vill beräkna värdet av regressionsuttrycket då  ersätter du bara x med 20 i :

 = 

Vill du ha ett bekvämare namn för regressionsfunktionen, kan du definiera

(3.2)

Du kan få tag i regressionskoefficienterna med

(3.3)

3.3 Proportionell regression
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 ger samtidigt regressionslinjens ekvation, förklaringsgraden och regressionslinjen tillsammans med datapunkterna.

Vill du definiera regressionsuttrycket som en funktion, görs detta genom att tillfoga det önskade namnet på den oberoende variabeln
som en tredje parameter i . Till exempel

(3.4)

Om du vill beräkna värdet av regressionsuttrycket då , ersätter du bara x med 5 i  :

 = 

Vill du ha ett bekvämare namn för regressionsfunktionen, kan du definiera

(3.5)

Du kan få tag i regressionskoefficienten med

(3.6)

(3.7)
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3.4 Exponentiell regression

 ger samtidigt regressionsekvationen, förklaringsgraden och en graf med regressionslinjen tillsammans med datapunkterna.

Om du vill ha en logaritmisk skala på y-axeln ställer du in detta under Axes ▷ Properties... i kontextmenyn (välj vertical för
inställning av y-axeln)..

Vill du definiera regressionsuttrycket som en funktion, görs detta genom att tillfoga det önskade namnet på den oberoende variabeln
som en tredje parameter i . Till exempel

(3.8)

Du kan også få regressionsfunktionen utryckt med hjälp av basen för den naturliga logaritmen:

(3.9)

Om du vill beräkna värdet av regressionsuttrycket då  , ersätter du bara t med 7 i  :
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 = 

Vill du ha ett bekvämare namn för regressionsfunktionen, kan du definiera

(3.10)

Du kan få tag i regressionskoefficienterna med

(3.11)

3.5 Potensregression



20   •   Regression

 ger samtidigt regressionsekvationen, förklaringsgraden och en graf med regressionslinjen tillsammans med datapunkterna.

Om du vill ha logaritmiska skalor på axlarna så klickar du i grafen, och både x-axeln och y-axeln ställs in till logaritmisk under Axes ▷
Properties... i kontextmenyn.

Vill du definiera regressionsuttrycket som en funktion, görs detta genom att tillfoga det önskade namnet på den oberoende variabeln
som en tredje parameter i . Fx

(3.12)

Om du vill beräkna värdet av regressionsuttrycket då  , ersätter du bara x med 9 i :

(3.13)

Vill du ha ett bekvämare namn för regressionsfunktionen, kan du definiera

(3.14)

Du kan få tag i regressionskoefficienterna med

(3.15)

3.6 Polynomiell regression

Med  kan du anpassa data till ett andragradspolynom, et tredjegradspolynom, osv. Använder du  till att anpassa till
ett förstagradspolynom, svarer dette helt mot linjär regression.

Låt oss som ett exempel studera anpassning till ett tredjegradspolynom:
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Märk att denna regression kräver tre parametrar, där den sista anger polynomets grad (2 för andragrads etc)

Skall du använda regressionsuttrycket (utan graf) så använder du 4-parameterversionen:

(3.16)

Du kan få tag i regressionskoefficienterna med

(3.17)

3.7 Kvadratisk regression
Med  kan du anpassa data till ett andragradspolynom.
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Skall du använda regressionsuttrycket (utan graf) så använder du 3-parameterversionen:

(3.18)

Du kan få tag i regressionskoefficienterna med

(3.19)

(3.20)

3.8 Logistisk regression
Anpassning av data tilt en logistisk funktion kan ske med :
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Om du bara vill ha funktionsuttrycket använder du:

(3.21)

Du kan få tag i regressionskoefficienterna med

(3.22)

3.9 Regressionsanalys
Vi nöjer oss här med att visa hur regressionsanalysen föregår vid en linjär rgression. Övriga regressionstyper behandlas analogt.
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Du kan beräkna residualerna (differenserna mellan indata och regressionsvärdena) med kommandot 

(3.23)

och du kan plotta residualerna med (du behöver inte beräkna residalerna först – det sker automatisk)
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Över grafen får du upplysning om residualspridningen. Denna kan även beräknas direkt med

 = 

För att undersöka om residualerna är normalfördelade kan du använda QQplot. Denna plot kan du göra direkt från data i X och Y:

3.10 Regression med kontekstmenyn
Vi visar här hur en linjär regression och regressionsanalys görs med kontekstmenen.
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Om data anges som två listor, två vektorer eller en matris är likgiltigt.

Skriv de två listorna i math-mode åtskiljt av komma och gör valet GymSE ▷ Regressioner ▷ Linjär i kontextmenyn

Övriga regressioner hanteras analogt – bortsett från PolyReg som även kräver att en grad anges.

Nederst på listan över regressioner uppträder punktPlot. Denna kan användas om du endast vill plotta data (utan
regressionsfunktionens graf).

Du kan även göra residualanalys med hjälp av kontextmenyerna. Till exempel gör du en residualplot för den linjära regressionen med
menyvalet
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och beräknar residualspridningen direkt med
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4 Trigonometri
4.1 Introduktion
Maple-funktionerna , cos och tan räknar i radianer, vilket inte är ändamålsenligt i trigonometri. För att slippa konvertera enheten
grader till radianer finns i GymSE-paketet funktionerna Sin, Cos och Tan, som räknar i grader. I GymSE-paketet finns även de inversa
funktionerna invSin, invCos och invTan, som fungerar som på en miniräknare.

Lägg märke till att funktionerna Sin, Cos och Tan skall skrivas med stor begynnelsebokstav. Om du skriver med liten
begynnelsebokstav så räknar funktionerna i radianer.

Dessutom innehåller GymSE-paketet kommandot  som klarar triangelberäkningar utan synlig användning av sinus,
cosinus och tangens.

4.2 Rätviklig triangel
I den rätvinkliga triangeln ABC är ,

 och 

Beräkna A, B och b.

 

Det snyggaste sättet att arbeta är kanske att utnyttja definitionen av i en rätvinklig triangel och direkt sätta in de givna sidornas
längder och sedan klicka:

Det vill säga att ∠

På motsvarande sätt bestäms vinkeln :

Dvs. att ∠

Slutligen bestäms :

Längden av sidan  är således 



29   •   Trigonometri

4.3 Godtycklig triangel
Beräkna de obekanta elementen i triangeln ABC
när

 og .

 

Börja med att skriva cosinus-satsen, där du direkt sätter in de kända värdena (du måste kanske radera variabeln a först, till exempel
genom )

För att beräkna vinklarna kan både sinus- och cosinussaten användas, men det säkraste är att använda cosinussatsen, eftersom den
endast ger den enda användbara lösningen (se OBS nedanför):

Slutligen bestäms vinkeln B:

 = 

OBS: Om du väljer att använda sinussaten för att bestämma B måste du vara observant. Ekvationen, som du ska lösa, har alltid två
lösningar i intervallet  (om inte vinkeln är rät).

Använder vi sinussatsen får vi

Löser du denna ekvation med solve, får du endast en lösning (nämligen den i intervallet ). Eftersom alla variabler vi skall
beräkna redan är definierade, börjar vi med att radera variablerna A, B och C:

För att få båda lösningarna, är det bäst att använda kommandot intervallsolve (som finns i GymSE-paketet):

(4.1)
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Här kan vi inte utesluta lösningen 109.1, så vi måste även beräkna B

(4.2)

Nu kan vi hitta den kombination av vinklar, som ger en vinkelsummma på 180.

Om du föredrar att definiera de sidor och vinklar, som är kända, och sedan använda de generella sinus- och cosinus-satserna, är det
inget som hindrar det. Kom bara ihåg att kontrollera, att de variabler du skall beräkna inte redan har tilldelats värden. Titta i paletten
'Variables', högerklicka på den variabel du vill radera, och välj 'unassign'.

Du hittar många fler exempel i online-hjälpen.

4.4 triangelsolve
De två uppgifter som vi just har löst, kan enkelt lösas med kommandot .

Då vi kan ha definierat en del av de variabler som vi skall använda, startar vi med att radera alla variabler och inläsa GymSE-paketet
igen (då  även raderar detta):

(4.3)

(4.4)

Du skall alltid vara noga med att de variabler du använder i triangelberäkningen är odefinierade. Det vill säga att i ovanstående
exempel skall variablerna  och  vare odefinierade. Om triangeln i stället heter XYZ, skall variablerna  och

 vara odefinierade. Med dessa namn kommer kommandot att bli

(4.5)

där du med "XYZ" förklarar att triangeln heter XYZ. Det behöver du inte göra om triangeln heter ABC.
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5 Vektorräkning
5.1 2D-vektorer

Två vektorer  och  är definierade genom

 = 

 = 

Längden af  =   

eller

 = 

Skalärproduktenmellan  och 

(se kommentar nedan)

 = 

Vinkeln mellan  och 

 

 = 

Projektionen a  på  

 =  

Arealen av den parallellogram, som utspänns av  och

:
 =  

Arealen avden triangel, som utspänns av  og :  =  

 till polär form  = 

från polär till rektangulär form (cartesiska koordinater)
 =  

Tvärvektorn till 
 =  

Determinanten av  och   =  
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Enhetsvektor parallell med 

 =  

Skalärprodukten mellan två vektorer kan beräknas som , men denna implementering utnyttjar den komplexa skalärprodukten,
och kan ge oönskade resultat i symbolska beräkningar.

Till exempel fås:

 = 

 = 

 = 

där den vanliga skalärprodukten skulle ge . För att hantera dessa situationer innehåller GymSE-paketet funktionen :

 = 

5.2 3D-vektorer

Två vektorer  och  är definierade genom

 = 

 = 

Längden av  =   

eller

 = 

Skalärproduktenmellan  och 

 

 = 

Vinkeln mellan  och 

 

 = 
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Projektionen av  på  

 =  

Arealen av den parallellogram, som utspänns av  och

:
 =  

Arealen avden triangel, som utspänns av  og :  =  

Enhetsvektor parallell med 

 =   

Kryssprodukten av  och 

(är inbyggd i Maple och beräknas genom att utnyttja ×
från Common Symbols paletten)

 = 

5.3 Lösning av vektorekvationer (vsolve)

Tre vektorer  och  är definierade genom

Lösning av ekvationen

(5.1)

sker med kommandot 

(5.2)

När elementen är tal, kan parameterlistan utlämnas utan problem:

(5.3)
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Är vektorerna parametriserade, till exempel

giver vsolve utan parameterlista

(5.4)

och med parameterlista

(5.5)

För 3D-vektorer fungerar det på samma sätt.

5.4 Vektorräkning med kontextmenyn

Två vektorer  och  är definierade genom

 = 

 = 

Om du utnyttjar kontextmenyn på en enskild 2D-vektor får du dessa möjligheter

Till exempel

Använder du i stället kontextmenyn på två vektorer åtskilda av ett komma får du dessa möjligheter:
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Till exempel

Samma gäller 3D-vektorer – bortsett från att cart2pol, tvärvektor och determinant inte finns i menyerna.

Du kan även lösa en vektorekvation med kontextmenyen. Till exempel:

(5.6)

(5.7)
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6 Finans
6.1 Introduktion
Alla uppgifter med enkel ränteberäkning, sparande, återbetalning av skuld, mm kan lösas med ett kommando, nämligen . Input
till detta kommando är

antal terminer

räntan i procent per termin

nuvärdet

annuiteten per termin

framtidsvärdet

kan anta värdet  eller  beroende på om
annuiteten skall betalas i slutet av en termin eller i
starten av en termin. Standard är .

Input skall innehålla värden för 4 av parametrarna N, R%, NV, PMT, FV för att kunna bestämma den återstående.
Innehåller input endast värden för 3 av variablerna N, R%, NV og FV, sätts PMT automatisk till 0

Eftersom det är sedvanlig kutym i samband med finansberäkningar, skall belopp du skall betala anges som negativa tal. Det är
ju en utgift för dig.

I GymSE-paketet finns även finansiella funktioner som kan

• skriva ut en fullständig amorteringstabell

• bestämma räntan på ett annuitetslån för en given termin

• beräkna amorteringen på ett annuitetslån för en given termin

• beräkna restskulden i ett annuitetslån för en given termin

• beräkna nuvärdet av ett kassaflöde

• beräkna den inre räntan i ett kassaflöde

Se online hjälp för exempel och detaljer

6.2 Exempel 1

500 kr insättes på en konto till 3% per termin.

Vad har beloppet växt till på 12 terminer?

Här är de 500 kr pengar, du skall ut med här och nu, så derför skall nuvärdet NV anges som ett negativt tal:

12

5

-500

0

?
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(6.1)

Alltså kommer det att stå 712.88 kr på kontot (i framtiden).

6.3 Exempel 2
Ett belopp på 6500 kr har växt till 11402.48 kr vid 20 räntetillskrivningar.

Vad har räntan varit?
20

?

-6500

0

11402.48

(6.2)

Räntan har alltså varit 2.85%

6.4 Exempel 3 (Sparande)
Hur lång tid tar det att spara 100000 kr med en månatlig inbetalning på 3000 kr och en månatlig ränta på 0.5% ?

?

0.5

0

-3000

100000

(6.3)

Alltså ca. 31 månader.

6.5 Exempel 4 (Återbetalning av skuld)
Ett annuitetslån på 500000 kr med en terminsränta på 6% skall återbetalas på 30 terminer.

Hur stor skall en annuitet vara?
30

6

0

?
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500000

(6.4)

Detta visar, att du skall inbetala 3632.45 kr per termin. Talet är negativt, eftersom det är en utgift för dig.
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7 Statistik
7.1 Fördelningar
Binomialfördelningen

GymSE-paketet innehåller fördelningsfunktionen , täthetsfunktionen  och den inversa funktionen för att
bestämma fraktiler hos denna fördelning.

Alla funktioner kräver frekvens- och sannolikhetsparameter som input.

Som exempel ser vi på ett binomialexperiment som utförs 50 gånger och där sannolikheten är 0.4 att ett experiment lyckas.

Vi observerar hur många gånger experimentet lyckas.

Sannolikheten för att experimentet lyckas precis 16 gånger är

 = 

Sannolikheten för att experimentet lyckas högst 16 gånger är:

 = 

och sannolikheten fför att experimentet lyckas minst 16 gånger är

 = 

För att beräkna 95%-fraktilen i denna fördelning används

 = 

vilket betyder att 26 är den största observation, vars kumulerade sannolikhet är mindre än eller lika med 0.95. Låt oss kontrollera:

 = 

 = 

Normalfördelningen

GymSE-paketet innehåller fördelningsfunktionen , täthetsfunktionen  och den inversa funktionen för
att bestämma fraktiler hos denna fördelning.

Funktionerna har medelvärde och spridning som valfria parametrar, och utlämnas dessa är standardvärdena  och . Till
exempel är

 = 
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och handlar det om en normalfördelning med  och , hittas värdet vid exempelvis 105 genom

 = 

- som naturligvis även kan beräknas som

 = 

För att beräkna 95%-fraktilen i denna fördelning används

 = 

t - fördelningen

GymSE-paketet innehåller här fördelningsfunktionen , täthetsfunktionen  och inversen  för att beräkna fraktiler i t-
fördelningen.

Alla funktioner kräver antalet frihetsgrader som parameter. Till exempel fås värdet för 0.7 av t-fördelningen med 5 frihetsgrader så här

 = 

- som naturligvis även kan beräknas som

 = 

För att beräkna 95%-fraktilen i denna fördelning används

 = 

Chi2 - fördelningen

GymSE-paketet innehåller här fördelningsfunktionen , täthetsfunktionen  och inversen  för att beräkna fraktiler i

-fördelningen.

Alla funktioner kräver antalet frihetsgrader som parameter. Till exempel fås värdet för 4 av -fördelningen med 5 frihedsgrader så
här

 = 
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- som naturligvis även kan beräknas som

 = 

För att beräkna 95%-fraktilen i denna fördelning används

 = 

7.2 Konfidensintervall
Konfidensintervall för andelen p i binomialfördelningen

Antag att i ett stickprov på n = 180 personer är x = 40 personer emot högre skatt. Ett konfidensintervall för andelen  av personer,
som är emot högre skatt beräknas

 = 

I stället för att använda antalet positiva som input, kan andelen  användas.

 = 

Konfidensintervall för i normalfördelningen ( känd)

Man vet att observationerna är normalfördelade med standardavvikelse .

95%-konfidensintervallet för medelvärdet beräknas genom:

 = 

Vid användning av 4-parameterversionen skall antalet observationer samt estimat för medelvärdet och standardavvikelsen vara kända.
Om till exempel

,  och , kan 95%-konfidensintervallet för medelvärdet beräknas genom
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 = 

Konfidensintervall för i normalfördelningen ( okänd)

Man vet att observationerna är normalfördelade. 95%-konfidensintervallet för medelvärdet beräknas genom:

 = 

Vid användning av 4-parameterversionen skall antalet observationer samt estimat för medelvärdet och standardavvikelsen vara kända.
Om till exempel ,  och , kan 95%-konfidensintervallet för medelvärdet bestämmas genom

 = 

7.3 Statistiska test
Binomialtest
Kommandot binomialTest returnerar ett stolpdiagram, som visar den kritiska mängden och acceptmängden vid ett vänstersidigt,
högersidigt eller tvåsidigt test, där summan av de röda staplarna är mindre än signifikansnivån.
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z-test för ett medelvärde (standardavvikelse känd)

Man vet att observationerna är normalfördelade med standardavvikelse . Test av hypotesen

: 

mot alternativet

på nivå 5%, sker med kommandot

Det kritiska området och p-värdet visas som skuggade områden under den standardiserade normalfördelningsgrafen.
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Som standard är konfidensnivån satt 95%. Önskas man ändra detta till exempelvis 90% tillfogas parametern :

t-test för ett medelvärde (standardavvikelse okänd)

Man vet att observationerna är normalfördelade. Test av hypotesen

: 

mot alternativet

på nivå 5%, sker med kommandot
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Det kritiska området och p-värdet visas som skuggade områden under den standardiserade normalfördelningsgrafen.

Som standard är konfidensnivån satt 95%. Önskas man ändra detta till exempelvis 90% tillfogas parametern :
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chi2-test

GymSE-paketet innehåller ett antal funktioner för användning i samband med chi2-test:

fTabell

- är en hjälpfunktion för användning i samband med räkning av data efter indelningskriterier. Typisk hämtas data från till exempel
Excel.

M är en matris som i 1. kolonnen innehåller det första indelningskriteriet (här: Man, Kvinna) och i 2. kolonnen det andra
indelningskriteriet (här: Internet, Radio eller TV, Tidningar). Resultatet visas i en frekvensstabell som denna (som givetvis även kan
skrivas in direkt om resultatet redan föreligger).

förväntad

- är en hjälpfunktion för att beräkna förväntade värden i en tabell under förutsättning av oberoende mellan indelningskriterierna. Här
används frekvenstabellen som input:

(7.1)

Finns den inte tillgänglig kan man istället använda matrisen av observerade värden

(7.2)
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bidrag

- beräknar de enskilda "cellernas" bidrag till -testvärdet. Här används frekvenstabellen som input.

(7.3)

Finns den inte tillgänglig kan man istället använda matrisen av observerade värden

(7.4)

Chi2Utest

beräknar ett chi2-test för oberoende i en matris. Här används frekvenstabellen som input. Finns den inte tillgänglig kan man istället
använda matrisen  av observerade värden

Chi2GOFtest

beräknar ett chi2-test för Godness of Fit mellan en observerad lista och en förväntad lista:
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8 Ekvationslösning
8.1 intervallsolve och fintervallsolve

Skall du lösa en ekvation som till exempel  i intervallet  kommer intervalsolve genast att ge dig båda lösningarna:

(8.1)

och i intervallet :

(8.2)

Motsvarande för ekvationen :

(8.3)

där lösningarna ges i grader.

Om du vill ha närmevärden till rötterna använder du istället fintervallsolve:

(8.4)

Löser du en ekvation som med kommandot  för du även de komplexa lösningarna:

(8.5)

Kommandot intervallsolve ger bara de reella lösningarna i angivet intervall

(8.6)

Motsvarande sker i en ekvation som denna
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medan intervallsolve bara ger den reella roten.

(8.7)

8.2 nollställen
I en ekvation som denna

kommer solve att ge två reella och två komplexa lösningar. Om vi bara är intresserade av de reella rötterna kan man använda
kommandot nollställen:

(8.8)

Vill du bara ha de positiva rötterna kan du tillfoga ett intervall:

(8.9)

Ekvationen

kan lösas så här:

(8.10)

Motsvarande för ekvationen

(8.11)

och om du vill ha närmevärden tillfogar du numeric:

(8.12)

8.3 reellSolve
Kommandot  värkar som Maples inbyggda , bortsett från att domänen i  är begränsad till de reella talen.
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(8.13)

Här är de två komplexa lösningarna  inte med.

Du kan råka ut för att lösningarna returneras som 

(8.14)

Detta unviks genom att tillfoga parametern :

(8.15)

8.4 Ekvationslösning med kontextmenyn
Alla ovanstående rutiner för ekvationslösning är tillgängliga i kontextmenyn
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