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Harjoitus 8, neuvontaa

Tehtävä 3: Tehtävässä oletetaan, että satunnaismuuttuja X noudattaa binomijakaumaa
parametrein n = 100 ja p = 0.2, mitä merkitään X ∼ Bin(n, p). Tämäntyyppisellä
asetelmalla on paljon käytännön sovelluksia. Voidaan vaikkapa tutkia jonkin sairauden
esiintyvyyttä 100 henkilön joukossa, kun tiedetään, että jokaisella heistä on 0.2 suurui-
nen riski (todennäköisyys) sairastua kyseiseen tautiin. Binomijakaumaoletukseen kuuluu
myös, että tarkasteltavat henkilöt on valittu tutkimukseen toisistaan riippumattomasti.

Binomijakauma on diskreetti todennäköisyysjakauma (ks. Teema7, s.8–12), joten X
(”sairastuneiden lukumäärä”) saa vain erillisiä (diskreettejä) arvoja 0, 1, 2, . . . , 99, 100.
Kunkin yksittäisen arvon todennäköisyys voidaan selvittää jakauman pistetodennäköi-
syysfunktion avulla (ks. Teema7, s.10). Esimerkiksi todennäköisyys, että X saa arvon 15
(”sairastuneita 15 sadasta”) saataisiin laskemalla

P (X = 15) =

(
100

15

)
0.215 (1− 0.2)100−15 =

100!

15!(100− 15)!
0.215 0.885,

mutta lopputulokseen pääseminen kävisi (ainakin laskimella) turhan työlääksi, sillä jo
tämän kokoisilla luvuilla binomikertoimet kasvavat todella suuriksi (ja vastaavasti toden-
näköisyydet kutistuvat todella pieniksi). Binomikerroin pitää siis huolta siitä, että kaikki
erilaiset valintavaihtoehdot (tässä 15 henkilöä sadasta) tulevat otetuiksi huomioon.

Tietokoneella tämänkokoiset laskut sujuvat vielä helposti, mutta rajat tulevat armotta
vastaan melko pian, kuten seuraavista, Survolla tehdyistä laskelmista ilmenee:

P(X = 15) = C(100,15)*(0.2)^15*(1-0.2)^(100-15)=0.04806179370075
100! (kertoma, factorial): fact(100)=9.3326215443944e+157 (huh)

Entä 1000!, onnistuuko? fact(1000)=1.#INF ei... "infinity"! :-/
logaritmien avulla saadaan lfact(1000)=5912.1281784882
1000! on siis luku, jonka (luonnollinen) logaritmi on lähes 6000...

vrt. logaritmi luvusta 6.7 miljardia (maailman arvioitu väestömäärä):
log(6.7*10^9)=22.625373363343 vaivaiset 22.6 ...

Luentomonisteen (Teema8) sivulla 22 on taulukko, johon on laskettu valmiiksi binomi-
jakauman Bin(100, 0.2) pistetodennäköisyysfunktion arvot, siis (piste)todennäköisyydet,
satunnaismuuttujan X arvoille x = 0, 1, 2, . . . , 46, 47. Edellä laskettu P (X = 15) löytyy
ensimmäisen todennäköisyyslukusarakkeen viimeiseltä riviltä. Tilan säästämiseksi toden-
näköisyydet on pyöristetty kahdeksan desimaalin tarkkuuteen, ja x:n arvosta 48 eteenpäin
jätetty kokonaan pois, koska ne ovat tällä tarkkuudella nollia (jo x:n arvosta 46 lähtien).

Tarkalleen ottaen yksikään kyseisistä todennäköisyyksistä ei ole nolla, mutta taudin
esiintyminen vaikkapa 60 henkilöllä olisi harvinaisuutensa vuoksi niin epäuskottavaa, että
se herättäisi erittäin suuria epäilyksiä tutkimusta ja sen asetelmaa (sekä tekijää) kohtaan.
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Sivun alareunan kuvassa ovat mukana kaikki x-arvot, mutta kuten nähdään, jakauma
keskittyy käytännössä odotusarvonsa (ks. Teema8, s.5) np = 100 · 0.2 = 20 läheisyyteen.
Hajonta (ks. Teema8, s.6) on vastaavasti

√
100 · 0.2 · (1− 0.2) = 4, joten kahden hajonnan

verran molempiin suuntiin kattaa välin [12, 28]. Jo tämän välin ulkopuoliset arvot ovat
varsin harvinaisia.

Tehtävässä kysytyt todennäköisyydet koskevat nimenomaan erilaisia välejä. Nii-
den selvittäminen pistetodennäköisyysfunktion avulla olisi mahdollista, mutta jokseen-
kin työlästä. Tehtävä sujuu huomattavasti kätevämmin kertymäfunktion avulla. Sen
arvot (ks. taulukon toiset todennäköisyyslukusarakkeet) ovat valmiiksi yhteenlaskettuja
pistetodennäköisyyksien arvoja, kun jakauma käydään läpi arvoilla x = 0, 1, 2, . . . , 46, 47.
Aiemmin selostetusta johtuen kertymäfunktion arvot ovat siitä eteenpäin tällä esitys-
tarkkuudella ykkösiä. (Käytännössä kertymäfunktio näyttää saavuttavan ykkösen jo 30:n
tienoilla.)

Esimerkiksi kohta 1: P (X ≤ 22) = 0.73893275 ≈ 0.739.
Entä millä todennäköisyydellä ollaan edellä tarkastellulla välillä [12, 28]? Selvitetään:

P (12 < X ≤ 28) = P (X ≤ 28)− P (X ≤ 12) = 0.97997979− 0.02532875 = 0.95465104 ≈
0.955 (ei liene yllätys, vrt. Teema4, s.1). Survolla voi tällaisia laskelmia tehdä näin:

Olkoot n=100 ja p=0.2. Lasketaan P(12 < X <= 28) binomijakauman
kertymäfunktiolla: Bin.F(n,p,28)-Bin.F(n,p,12)=0.95465104004644

Muut a)-kohdan todennäköisyydet selviävät aivan vastaavasti (annetun taulukon avulla
tai laskimella tai tilastollisten ym. ohjelmien todennäköisyysfunktioilla). Huomaa, että
kun vähennettiin P (X ≤ 12), arvo 12 jätettiin tarkalleen ottaen välin ulkopuolelle.

Tehtävän b)-kohdassa samat todennäköisyydet on selvitettävä normaalijakaumaa käyt-
täen. Kysymys on ns. normaaliapproksimaatiosta: (diskreetin) binomijakauman to-
dennäköisyyksiä approksimoidaan – eli arvioidaan – (jatkuvan) normaalijakauman avulla.
Sinänsä menettely tuntuu luontevalta, onhan binomijakauman pistetodennäköisyysfunk-
tion kuvaajan päälle helppo kuvitella normaalijakauman tiheysfunktion kuvaaja.

Kuten edellä nähtiin, ei tämän tehtävän todennäköisyyksien selvittämisessä normaa-
liapproksimaatiota varsinaisesti tarvittaisi, mutta on hyvä verrata tuloksia ja arvioida,
mitä approksimaatio käytännössä voi tarkoittaa. Varsinaista hyötyä approksimaatiosta
on toisinaan vähän monimutkaisemmissa sovellustilanteissa.

Tehtävässä annettu vihje viittaa odotusarvon ja hajonnan laskemiseen, jotka selvitettiin jo
ohimennen edellä. Niitä tarvitaan standardointiin (ks. Teema7, s.21–22), jotta voidaan sel-
vittää kysytyt todennäköisyydet N(0, 1)-jakauman (taulukoidun) kertymäfunktion avulla.

Esimerkiksi kohta 1: P (X ≤ 22) ≈ P (Z < 22−20
4

) = P (Z < 0.5) ≈ 0.691.
Lopputulos (0.691) on katsottu N(0, 1)-taulukosta (z-arvolla 0.5), ja se poikkeaa sel-

västi edellä saadusta (0.739).
Huomaa, että siirryttäessä diskreetistä jatkuvaan jakaumaan jätettiin välin lausek-

keesta yhtäsuuruusmerkki pois, ikään kuin ei olisi huomioitu päätepistettä 22. Jatkuvassa
jakaumassa ei yksittäisiä pisteitä voidakaan huomioida, ainoastaan välejä. Approksimaa-
tiota voidaan parantaa ns. jatkuvuuskorjauksella eli laajentamalla väliä puolikkaan
verran päätepisteen ohi:

P (X ≤ 22) ≈ P (Z <
22.5− 20

4
) = P (Z < 0.625) ≈ 0.734

Lopputulos (0.734) on arvioitu N(0, 1)-taulukosta (z-arvojen 0.62 ja 0.63 väliltä), ja
se on jo selvästi lähempänä binomijakaumasta saatua (0.739).


