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rnorm, dnorm, pnorm & qnorm 
 
Et histogram viser grafisk formen på en fordeling. I et histogram er det ingen 

avstand mellom kategoriene (stolpene) og arealet er proporsjonal med mengde. Vi 

kan selv bestemme bredde på stolpene.  

Normalfordelte pseudoslumptall rnorm() 

Vi lager et histogram over 500 normalfordelte tall med middeltall (gjennomsnitt) = 5 

og standardavvik = 1. Starter med objekt X med de pseudorandome normalfordelte 

tallene fra rnorm() 

X <- rnorm(500, 5, 1) 

hist(X, main="", ylab="Frekvens", col="#fdbb84") 

rug(X, col=2) 

Kommandoen rug()viser datapunktene som streker på x-aksen. 
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Lag et objekt x (liten bokstav) med 10000 pseudorandome slumptall fra standard 

normalfordeling: 

 

n <- 10000 

x <- rnorm(n) 

 

Lager et histogram av frekvensene for x:  

 

Et histogram av x med sannsynlighetstetthet (, prob = TRUE): 

 

hist(x, prob = TRUE, main="", ylab="Sannsynlighetstetthet", 

 col="#a1d99b") 

 

Sannsynlighetstetthetsfunksjonen dnorm() 

 

Lager en funksjon for sannsynlighetstetthetsfunksjonen: 

 

f <- function(x) dnorm(x) 

 

Lager et plot av f på samme figur som histogrammet: 

 

curve(f, -4, 4, add=TRUE, col= "#43a2ca", lwd=3)

 

 

Kvantilene deler datasettet inn i 4 deler (1. kvartil, 2.kvartil = median, 3. kvartil og 4. 

kvartil 

 

quantile(x) 

         0%         25%         50%         75%        100%  

-3.96920564 -0.66051253  0.01177813  0.67645001  3.85949213 

 

Se at 2. kvartil er lik medianverdien: 
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median(x) 

[1] 0.01177813 

 

Kvantiler på samme figur og hva et boksplot viser: 

 

par(mfrow = c(2,1))  

x <- seq(-5, 5, 0.01)  

plot(x, dnorm(x),type="l", col=4,lwd=3,)  

abline(v = quantile(x), lty=3, col=2, lwd=3)  

boxplot(x, horizontal = TRUE, col = "#fc9272")  

abline(v = quantile(x),lty=3, col=4, lwd=3) 

 

Kumulativ fordelingsfunksjon pnorm() 

Den tilsvarende fordelingsfunksjonen F (x) for normalfordelingen er lik integralet av 
sannsynlighetstetthetsfunksjonen.  

𝐹(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
∫ 𝑒−

1
2

(
𝑋−𝜇

𝜎
)

2
𝑑𝑥

𝑥

−∞

 

 

F(x) → 1 når   x → ∞ (uendelig) 
 
Kommandoen pnorm() angir hvor stor del av en standard normalfordelingskurve 

(middeltall = 0, standardavvik = 1) vi har hvis vi oppgir verdien av z eller en kvantil. 

Dvs. vi får oppgitt sannsynligheten. Det er pnorm() vi benytter  til hypotesetesting 

pnorm(1.96) 

[1] 0.9750021  

dvs. 97.5% 

Det resterende arealet av normalfordelingskurven hvor vi ser på en av halene.  
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 1 - pnorm(1.96) 

[1] 0.0249979  

 

Hvis vi skal finne arealet av normalfordelingskurven som ligger mellom +- ett 

standardavvik: 

 pnorm(1) - pnorm(-1) 

[1] 0.6826895 

Som tilsvarer ca. 68.3 % av arealet under normalfordelingskurven.  

Eller arealet som ligger mellom +-1.96 SD som vi ser blir lik 95% altså p = 0.05 

 pnorm(1.96)-pnorm(-1.96) 

0.9500042 

 

Standard normalfordeling har gjennomsnittsverdi for populasjonen µ = 0 og 

standardavvik  for populasjonen σ = 1. 

Lag et nytt objekt x2 med 10000 tilfeldige normalfordelte tall med µ = 2 og 

standardavvik  σ = 0.5. Vi lager deretter en funksjon g(x) for normalfordelingen og 

plotter denne på samme figur. For R er det likt om = er omgitt av mellomrom eller 

ikke. Python har et mye strengere oppsett. 

 

x2 <- rnorm(10000, mean = 2,sd = 0.5) 

hist(x2, xlim = c(-4,4), col = "orange", prob = TRUE, 

 main="", xlab="x", ylab="Sannsynlighetstetthet") 

g <- function (x, mu, sd) dnorm(x, mu, sd) 

curve(g (x, 2, 0.5), 0,4, add=TRUE, col=4, lwd=3) 

(m <- mean(x2)) 

[1] 2.004042 

sd(x2) 

[1] 0.4939893 

 
Vi skal nå omforme x2 til standard normalfordeling via z-skår: 
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𝑧 =
𝑥 − 𝜇

𝜎
 

Standardiserer x2:  

 

z <- (x2 - mean(x2)) / sd(x2) 

hist(z, add = TRUE, prob = TRUE, col="lightblue") 

curve(g (x, 0,1), -4, 4, add = TRUE, col = fda2, lwd = 3) 

 

 

Kvantilfunksjonen qnorm() 

Skal nå se på kvantilfunksjonen og bruker de 1000 standard normalfordelte tallene vi 

har i objektet x. Lager nå en grafisk framstilling av tallene sortert sort() etter størrelse 

på y-aksen og 1000 tall fra 0 til 1 på x-aksen: 

n <- 10000 

x <- rnorm(n) 

plot(1:10000/10000, sort(x), col="orange", pch=2) 

 

Lager en funksjon for kvantilfunksjonen qnorm(x): 

 

#rød linje for kvantilfunksjonen 

h <- function(x)qnorm(x) 

curve(h, 0, 1, col = 2, add = TRUE, lwd = 3) 
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Bytter x- og y-akse og lager et nytt plot: 

 

plot(sort(x), 1:10000/10000, col="orange", pch=2) 

 

Lager en funksjon for kumulativ sannsynlighetsfordeling pnorm(x), og trekker prikkete 

linjer for kvantilene 

 

k <- function(x)pnorm(x) 

curve(k, -3, 3, col = 2, lwd = 2, add = T) 

abline(v = quantile(x),lty = 2, col = 4, lwd = 2) 

 
 

Empirisk kumulativ tetthetsfunksjon ecdf():  

 

lines(ecdf(x), col = 3, lty = 3, lwd = 3) 
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Normalfordelingen ved forskjellige verdier av standardavvik 

Man kan også bruke kommandoen outer() og matplot()for å lage plot av 

standard normalfordeling ved forskjellige verdier av standardavvik. Her er det skrevet 

inn hele formelen for standard normalfordeling 

sigma <- seq(0.4,2,0.4) 

my <- 0 

x <- seq(-5,5,0.1) 

f <- outer(x,sigma,function (x,sigma) 

{(1/(sigma*sqrt(2*pi))*(exp(-1/2*((x - my)/sigma)^2))) 

}) 

matplot(x,f,type="l",ylab="f(x)",xlab="x",lty= 1,  

 lwd=3,main="") 

legend("topright",as.character(sigma), 

title = expression(sigma), 

lty = 1,col=1:length(sigma),lwd=3) 

 
 

Eller enklere med dnorm(): 
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sd <- seq(0.4,2,0.4) 

mean <- 0 

x <- seq(-5, 5, 0.1) 

f <- outer(x,sd,function (x,sd) 

{dnorm (x,mean,sd) 

}) 

matplot(x,f,type="l",ylab="f(x)",xlab="x",lty= 1, 

lwd=3,main="") 

legend("topright",as.character(sd),title = expression(sigma), 

lty = 1,col=1:length(sd),lwd=3) 

 

Eller den kumulative sannsynlighetsfordelingen pnorm() ved forskjellige 

standardavvik: 

sd <- seq(0.4,2,0.4) 

mean <- 0 

x <- seq(-5,5,0.1) 

f <- outer(x,sd,function (x,sd) 

{pnorm (x,mean,sd) 

}) 

matplot(x,f,type="l",ylab="F(x)",xlab="x",lty= 1, 

lwd=3,main="") 

legend("topleft",as.character(sd),title = expression(sigma), 

lty = 1,col=1:length(sigma),lwd=3) 

 

 

Monte-Carlo simulering 

Vi plukker ut n = 100000 tilfeldige tall fra standard normalfordeling, og finner hvor 

mange av dem som befinner seg mellom -1 og 0: 

 

n <- 100000 

a <- rnorm(n) 
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as <- sum(a > -1 & a <0);as 

as/n 

[1] 0.34417 

Sammenligner med de tilsvarende sannsynlighetene: 

  

pnorm(0)-pnorm(-1) 

[1] 0.3413447 

 

Numerisk funksjonsanalyse av normalfordelingskurven 
 

Funksjonen f(x) beskriver fordelingen av en kontinuerlig normalfordelt variabel 
 X ~ N(µ, σ2) 
 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎 ∙ √2𝜋
∙ 𝑒

− 
1
2

(
𝑥 − 𝜇

𝜎
)

2

 

 parameter µ (mu)  er gjennomsnittsverdien eller forventningen til fordelingen (E(X),  

som i dette tilfelle også blir lik median og mode. Parameter σ2 (sigma)  er varians 

(Var(X)) og σ, kvadratroten til variansen er lik standardavviket. I en standard 

normalfordeling er µ = 0 og σ = 1. 

Denne funksjonen har en kortversjon i R:   

 

dnorm(x, mean = , sd=  ) 

 

Lager objektene sigma = 1 and mu = 0 

 

sigma <- 1 #varians = 1 

my <- 0 #gjennomsnitt =0  

 

Bruker function() til å lage ligningen for sannsynlighetstetthetsfordelingen gitt i 

ligningen over.  Eksponentialfunksjonen er exp(), og kvadratroten er sqrt(),  π er 

pi, multiplisering er *.  Husk at 2π er en multiplisering og  / er deling.   

 

f <- function (x) (1/(sigma*sqrt(2*pi))* 

 (exp(-1/2*((x - my)/sigma)^2))) 

 

Lager et plot av funksjonen  i intervallet [-4, 4] ved å bruke funksjonen curve(). Setter 

navnet “x” på  x- aksen (, xlab = “x”, ), setter y-verdier fra -0.5 til 0.5  

(, ylim = c(-0.5, 0.5))   og velger farge (col = ) og linjetykkelse ( lwd =).  

 

curve(f,-4, 4, lwd = 3, col = 4, ylim = c(-0.5, 0.5), 
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 xlab = "x") 

 

Buker abline() til å trekke en x-akse (h= 0) og y-akse (v= 0) gjennnom origo, og 

veleger linje type 2 (lty = 2 ). 

 

abline(h = 0,v = 0, lty = 2) 

 

 

Først lager vi et nytt objekt f1 som inneholder den førstederiverte av funksjonen f(x) 

ved å bruke  D (expression (), "x").  

 

I parentesen etter expression skriver du funksjonen f som du har laget tidligere, bruk 

klipp og lim. 

 

f1 <- D(expression((1/(sigma*sqrt(2*pi))* 

 (exp(-1/2*((x-my)/sigma)^2)))), "x") 

f1 

1/(sigma * sqrt(2 * pi)) * (exp(-1/2 * ((x - my)/sigma)^2) *  

    (-1/2 * (2 * (1/sigma * ((x - my)/sigma))))) 

Lag en ny funksjon, objekt fd1, som inneholder den førstederiverte og bruker 

function() eval().  

 

fd1 <- function(x) eval(f1) 

 

Vi lager et plot av den førstederiverte på den samme figuren med curve-

kommandoen og  add = TRUE .  

 

curve(fd1, -4, 4, col = 2, lwd = 3, add = TRUE) 

 

Finner den andrederiverte ved å derivere den førstederiverte i objekt f2. Bruk klipp og 

lim av funksjonen du fikk i f1 

 

f2 <- D(expression(1/(sigma * sqrt(2 * pi)) *  

 (exp(-1/2 * ((x - my)/sigma)^2) *  
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    (-1/2 * (2 * (1/sigma * ((x - my)/sigma))))) ), "x") 

f2 

1/(sigma * sqrt(2 * pi)) * (exp(-1/2 * ((x - my)/sigma)^2) *  

    (-1/2 * (2 * (1/sigma * ((x - my)/sigma)))) * (-1/2 * (2 *  

    (1/sigma * ((x - my)/sigma)))) + exp(-1/2 * ((x - my)/sigma)^2) *  

    (-1/2 * (2 * (1/sigma * (1/sigma))))) 

 

Lager en funksjon, objekt df2, av den andrederiverte ved å bruke function () eval () 

som tidligere: 

 

fd2 <- function(x) eval(f2) 

 

 Lager en plot av den andrederiverte på den samme figuren og har forskjellige farger 

for å skille sannsynlighetstetthetsfunksjonen f(x),  den førstederiverte f’(x) og den 

andrederiverte f’’(x). 

 

curve(fd2,-4, 4,col = 3, lwd = 3, add = TRUE) 

 

 

Hva forteller den første- og andrederiverte om maksimum- og minimumspunktene, 

samt vendepunktene på normalfordelingskurven ? For maksimumspunktet er den 

førstederiverte lik 0. Ved x=-1 og x = 1 er det vendepunkter på 

normalfordelingskurven. Den andrederiverte angir om normalfordelingskurven stiger 

eller avtar. 

 

Finner røttene til den førstederiverte (fd1) ved å bruke pakken rootSolve som du 

først må laste ned og deretter åpne. Bruker uniroot.all (). Finne røttene betyr å 

finne verdien for x når f’ (x) = 0.   

 

library(rootSolve) 

root1 <- uniroot.all(fd1, c(-4, 4)); root1 

 

Bruker points () for å lage et punkt på figuren som viser røttene til den førstederiverte 
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points(root1, f(root1), pch = 16, col = 2, cex = 1.5) 

 

Hvilken y-verdi har du på toppen av kurven for standard normalfordeling ?  

 

f(root1) 

[1] 0.3989423 

 

Se at den er lik kvadratroten til 2π. Jfr. funksjonen for normalfordelingskurven: 

 

1/sqrt(2*pi) 

[1] 0.3989423  

 

Nå skal vi finne vendepunktene til normalfordelingsfunksjonen  i  x-intervallet [-2, 2], 

samt vendetangentene ved å benytte den andrederiverte.  

 

Først finner du røttene til den andrederiverte ved  bruke  uniroot.all () som tidligere:  

 

root2 <- uniroot.all(fd2, c(-4, 4)); root2 

[1] -0.9999987  0.9999987 

Se at vendepunktene blir ved -1 og 1 

 

Finner den tilsvarende y-verdien i vendepunktene: 

 

y <- f(root2); y 

[1] 0.241971 0.241971 

 

Stigningstallet til vendetangenten er gitt via den førstederiverte: 

 

slope <- fd1(root2); slope 

[1]  0.2419707 -0.2419707 

Funksjonen for en rett linje er: 

𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥 

 

hvor β0 er skjæringspunkt (intercept) og β1 er stigningstall (slope) . Siden vi nå 

allerede har funnet stigningstallet (slope) og kjenner verdien for x i vendepunktet 

(root2) så kan vi finne intercept:  

 

intercept <- y - slope*root2 

 

Nå kan du bruke abline(intercept, slope) til å lage et plot av 

vendetangentene på den samme figuren. 

 

abline(intercept, slope, lty = 3, lwd = 3) 

abline(intercept, -slope, lty = 3, lwd = 3) 



13 
 

 

Setter på tekst for de forskjellige kurvene f(x), f’(x), f’’(x) og vendetangene.  

 

legend("topleft",c("f(x)", "f'(x)","f''(x)", "vendetangent"), 

 col=c(4,2,3,1), lwd=3, lty=c(1,1,1,2)) 

 

 

Bruker expression () for å skrive formler og ved derivering. 

 

Integrering: arealer under normalfordelingskurven 
 

Du skal nå se på tre forskjellige metoder som kan brukes til integrering 

 

Numerisk integrasjon med “integrate” 
 

Finner integralet for f(x) med skrankene ± 1σ og  ±1.96σ. 

 

integrate(f, -1, 1) 

0.6826895 with absolute error < 7.6e-15 

integrate(f,  -1.96, 1.96) 

0.9500042 with absolute error < 1e-11 

 

Hvor mye av arealet representerer disse skrankene ? Henholdsvis 68.3% og 95% 

 

 

Den kumulative fordelingsfunksjonen 
 

Den kumulative tetthets fordelingsfunksjonen  F(x) er 
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𝐹(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
∫ 𝑒

−
1
2(

𝑋−𝜇
𝜎 )

2
𝑑𝑥

𝑥

−∞

 

 
Denne funksjonen har en kortversjon i R:  

 

pnorm(x, mean=, sd= , lower.tail = TRUE) 

 

Du skal nå integrere f(x) i området x =  [-4, 4] ved først å dele intervallet inn i 800 

trinn, n = 800, og deretter finne det økende arealet etter hvert som man går et trinn 

ad gangen fra -4 til 4, i alt 800 trinn. 

 

n <- 800 

f <- function (x) dnorm(x) 

 

Vi trenger en matrise M som vi lagrer integrasjonsverdiene vi finner fra hvert trinn.  

 

M <- matrix(0, n, 1) 

 

Bruker en for-løkke og definerer et objekt k som starter ved x = -4  

 

k <- -4 

 

og k øker med 0.01 for hver gang man går igjennom løkken. Integralet finner man 

som $value og dette integralet blir lagret i M for hver gang man går igjennom løkken: 

 

for(i in 1:n) 

 { 

 M[i] <- integrate(f,-4, k)$value  

 k <- k + 0.01 

 } 

 

Vi lager et objekt z som går fra -4 til 4 i n = 800 trinn 

 

z <- seq(-4, 4, length = n) 

 

Lager deretter at plot  

 

plot(z, M, col = 4, cex = 0.5) 

matplot(M) #alternativt 
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Hvilken kurve er dette ? Hva forteller denne kurven deg ?   

 

Lag også et plott av den inverse funksjonen til F(x) ved å bytte akser: 

plot(M, z, col = 4, cex = 0.2, lwd = 3) 

 

Integrasjon ved tilfeldig uttrekk fra normalfordelingen  
 

Vi kan først forenkle sannsynlighetstetthetsfunksjonen siden vi nå ser på en standard 

normalfordeling, hvor µ = 0 og σ = 1: 

 

𝑓(𝑥)  =  
1

√2𝜋
𝑒−

𝑥2

2  

 

Sannsynligheten for at X ligger i intervallet [a,  b] 
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𝑃(𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏)  =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

 

 

Siden vi har en standard normalfordelingen kan vi trekke uten hundre tusen tilfeldige 

verdier, n  =  100.000, med rnorm (n) og lagre det i objektet z2: 

 

n <- 100000 

z2 <- rnorm(n) 

 

Vi skal nå se på arealet -1sd til +1sd ved å lage to objekter  a = -1 og b = 1 for 

intervallet [a,  b] fra -1 til 1 

 

a <- -1  

b <- 1 

 

Nå kan vi regne hvor mange tall i gjennomsnitt (mean()) som befinner seg i objektet 

Z innen intervallet [a, b] ved og bruke de logiske operatorene  >=  &  <= 

 

mean(z2 >= a & z2 <= b) 

[1] 0.68368 

 

Sammenlign med verdien og arealet du har funnet tidligere. Eksekver skriptet flere 

ganger og se at arealet endrer seg fra gang til gang, men de sprer seg rundt 

forventningsverdien.  

 

 

Integrasjon med Monte Carlo metode  

 

Nå skal du bruke runif() for å trekke ut tilfeldige tall fra en uniform fordeling [-1, 1]. 

Lager et rektangel rundt normalfordelingskurven i intervallet med  x-verdier fra [-1, 1] 

and y-verdier [0, 0.4].  

Hvorfor setter vi grensen y = 0.4 ?  

Nå skal vi putte et stort antall tilfeldige punkter inn i rektangelet og finne ut hvor 

mange av dem som befinner seg under sannsynlighetstetthetskurven. Dette blir et 

mål på arealet.  
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Som tidligere lag et plot av standard normalfordeling men nå begrenset av x-verdiene 

i intervallet  [-1, 1]. Deretter trekker vi ut hundre tusen tilfeldige punkter  fra den 

uniforme fordelingen. Siden tallene egentlig er pseudotilfeldige bruker vi  set.seed 

(),  for å få slumptallsgeneratoren til å starte på samme sted hver gang 

a <- -1  

b <- 1  

f <- function(x)(1/sqrt(2*pi))*exp(-x^2/2) 

curve(f, -1, 1, ylim = c(0, 0.4), col = 4, lwd = 3) 

abline(v = c(a, b), lty = 2) 

abline(h = c(0, 0.4), lty = 2) 

set.seed(20) 

n <- 100000 

 

Then we sample (in object x) n points from a uniform distribution runif() in the interval 

[-1, 1]. 

Vi trekker tilfeldige tall for x-verdier i intervallet [-1,1] 

 

x <- runif(n, -1, 1) 

 

og tilfeldige y-verdier i intervallet  [0, 0.4]. 

 

y <- runif(n, 0, 0.4) 

 

Vi kan se på punktene med koordinater (x,), bruker  pch = ”.” for å forminske 

punktene til prikker: 

 

points(x, y, pch = ".") 

 

Vi velger nå ut punkter som er mindre enn kurven dnorm(x)  

 

d <- y < dnorm(x) 

 

Ser nærmere på hvilke dette er og plotter dem 

 

i <- which(y < dnorm(x)) 

 

points(x[i], y[i], col = 2, pch = ".") 
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Det estimerte arealet blir gjennomsnittlig antall punkter i d * 0.4*2 

 

mean(d)*0.8 

[1] 0.684664 

 

Numerisk integrasjon med 

Riemannapproksimasjon  
 

Man kan beregne arealet under en kurve ved å summere en rekke rektangler som 

følger kurven under et gitt intervall [a,b], jo flere rektangler, desto mer nøyaktig 

integral. Hvis vi har et areal under en ikke-negativ kontinuerlig funksjon y=f(x) 

avgrenset av intervallet [a,b] hvor a ≤ x ≤b, så kan intervallet [a,b] deles inn i  n 

delintervaller med lik lengde: 

 

∆𝑥 =
𝑏 − 𝑎

𝑛
 

 

I statistikk er det behov for å kunne beregne sannsynligheten for at en kontinuerlig 

tilfeldig (stokastisk) variabel X befinner seg i et intervall [a, b]. 

Riemannintegraelet er summen av arealet av en mengde rektangler under kurven 

hvor høyden bestemmes av f(x). Arealet av det første rektangel blir Δx∙f(x1) osv. Vi 

kan lage en Riemann sum for funksjonen f kalt Sn(f) og arealet blir grenseverdien for 

denne summen når n → ∞ 

𝑆𝑛(𝑓) = 𝑓(𝑥1)∆𝑥 + 𝑓(𝑥2)∆𝑥 + ⋯ + 𝑓(𝑥𝑛)∆𝑥 

 

Når antall rektangler øker så minsker bredden av dem og vil etter hvert gå mot 0. Det 

summerte arealet tilsvarer ca. integralet (Riemannapproksimasjon).  
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∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = lim
𝑛→∞

∑ 𝑓(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

𝑏

𝑎

∆𝑥 

Hvis f(x) er negativ for noen verdier lages rektangler under x-aksen, og man trekker 

arealene over og under x-aksen fra hverandre slik at man ender opp i et endelig 

areal.  

Gjennomsnittsverdien for f(x) i intervallet [a,b] blir: 

 

𝐺𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟 𝑓: 
1

𝑏 − 𝑎
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

 

 

Vi skal først estimere arealet under sannsynlighetstetthetsfunksjonen for standard 

normalfordeling -+ ett standardavvik.  

Standard normalfordeling er gitt ved formelen: 

 

𝑓(𝑥) =
1

√2𝜋
𝑒−

𝑥2

2  

 

Sannsynligheten for at X ligger i intervallet [a,b] 

 

𝑃(𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

 

 

Først setter vi øvre og nedre grense for a og b, her -1 til 1: 

f <- function(x) dnorm(x) 

curve(f, -2, 2, lwd= 3, col = 4) 

a <- -1  

b <- 1  

 

Deretter lager vi 10 rektangler, og deler inn intervallet [a,b] i 10 deler, objekt d 

 

n <- 10 

d <- (b-a)/n; d 

[1] 0.2 

 

Vi lager en midtlinje i hver av rektanglene: 

 

g <- seq(a+d/2, b-d/2, length = n) 

abline(v = g, lty = 2, col = 2) 

 

Så lager vi punkter som ligger på kurven f(x) for hver av midtlinjene: 

 

y <- (1/sqrt(2*pi))*exp(-g^2/2) 
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points(g, y, cex = 1.5) 

 

Til slutt plotter vi rektanglene rect() med en for-løkke: 

 

for(i in 1:10)  

{ 

 rect(-1.2+0.2*i, 0, -1+0.2*i, y[i]) 

} 

 

 

Riemannintegralet blir lik summen av arealet av de 10 rektanglene 

 

sum(d*y) 

[1] 0.6834979  

 

Nå ønsker vi å finne et mer nøyaktig integral ved ¨å øke antall rektangler for 

eksempel til n = 10000, og setter nedre grense a = -1 og øvre grense b = 1: 

 

n <- 10000  

a <- -1  

b <- 1  

 

Deler inn x-aksen i mindre deler og lager gridpunkter: 

 

d <- (b-a)/n  

g <- seq(a+d/2, b-d/2, length = n) 

y <- (1/sqrt(2*pi))*exp(-g^2/2)  

 

Riemannintegral: 

 

sum(d*y) 
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[1] 0.6826895  

 

Resultatet blir 68.26% av totalarealet.  

 

Numerisk integrasjon og Simpsons regel  
Simpsons regel som brukes for numerisk approksimasjon av integraler basert på å 

betrakte f som kvadratiske polynomer. Vi starter med å dele inn integralintervallet [a,b] 

i et helt positivt partall n.  

Vi har Simpsons regel: 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≈  [𝑓(𝑥0) + 4𝑓(𝑥1) + 2𝑓(𝑥2) + 4𝑓(𝑥3) + 2𝑓(𝑥4) + 2𝑓(𝑥𝑛−1) + 𝑓(𝑥𝑛−1)
𝑏

𝑎

+ 𝑓(𝑥𝑛)] ∙
∆𝑥

3
 

 

Vi har følgende estimat av absoluttverdien for error (feil): 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 ≤
𝐾(𝑏 − 𝑎)5

180𝑛4
            𝐾 = 𝑚𝑎𝑥|𝑓(4)(𝑥)| 

hvor ved å øke n minsker error i fjerde potens.  

 

Hvis man e.g. skal integrere: 

∫ 𝑒−2𝑥2
1

0

𝑑𝑥 

med Simpsons regel må for de første partallene være n = 2 eller n = 4, vi regner ut 

for n = 2 som gir Δx = ½ og x0 = 0, x1 = ½ x2 = 1 

∫ 𝑒−2𝑥2
1

0

𝑑𝑥 ≈ [𝑓(𝑥0) + 4𝑓(𝑥1) + 𝑓(𝑥2)] ∙
∆𝑥

3

= [1 +  2.426123 +  0.1353353] ∙  0.1666667 =  0.5935765 

Vi kan regne ut mer nøyaktig ved å øke n.  

Vi kan sammenligne med numerisk integrasjon 

 

h <- function(x) {exp(-2*x^2)} 

curve(h, 0, 1, col = 4, ylim = c(0, 4), lwd = 3, main = 

expression(y == e^(-2*x^2))) 

abline(h = 0) 

integrate(h, 0, 1) 

0.598144 with absolute error < 6.6e-15 
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Simpsons metode for n = 2 

 

n <- 2 

deltax <- (1-0)/n;deltax 

A2 <- (h(0)+4*h(0.5)+h(1))*deltax/3;A2 

[1] 0.5935763 

 

Simpsons metode for n = 4 

 

∫ 𝑒−2𝑥2
1

0

𝑑𝑥 ≈ [𝑓(𝑥0) + 4𝑓(𝑥1) + 2𝑓(𝑥2) + 4𝑓(𝑥3) + 𝑓(𝑥4] ∙
∆𝑥

3
 

 

n <- 4 

deltax <- (1-0)/n;deltax 

A4 <- (h(0)+4*h(0.25)+2*h(0.5)+4*h(0.75)+h(1))*deltax/3;A4 

[1] 0.5980828 

Vi ser at når n øker så øker nøyaktigheten ved integreringen  

 

Uniform fordeling 
 

Tar ut henholdsvis n = 1000 og n =10000 tilfeldige tall fra den uniforme fordelingen 

 med runif(n, min=  , max= ). Hvis ikke grensene er spesifisert velges 

skrankene  

[0, 1] 

 

n <- 1000 

y <- runif(n) 

plot(1:n, y) 

n <- 10000 
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y <- runif(n) 

plot(1:n, y, pch = ".") 

 

 

Hva blir gjennomsnittet av henholdsvis 10 og 100 uniformt fordelte tall valgt ut  

k = 10000 ganger ? Bruker replicate () for å gjenta prosesser: 

 

k <- 10000 

y2 <- replicate(k, mean(runif(10))) 

plot(1:k, y2, pch = ".", col = 4, ylim = c(0, 1)) 

abline(h = 0.5,lty = 3,col = 2, lwd = 3) 

 
 

y3 <- replicate(k, mean(runif(100))) 

plot(1:k, y3, pch = ".", col = 4, ylim = c(0,1)) 

abline(h = 0.5, lty = 3, col = 2, lwd = 3) 
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Odds og p-verdier 
Et annet mål på sannsynlighet er odds, som vi kommer tilbake til ifm. med logistisk 

regresjon. Odds er sannsynligheten for at en hendelse skjer dividert på 

sannsynligheten for at den ikke skjer. Den naturlige logaritmen til odds kalt logit. 

Odds er ikke begrenset av  

[0, 1] 

 

𝑜𝑑𝑑𝑠 =
𝑝

𝑞
=

𝑝

1 − 𝑝
 

 

Vi lager et objekt med sannsynligheter p i trinn 0.1 fra 0 til 1. Deretter regner vi ut 

odds og lager en tabell hvor vi kobler sammen i to kolonner : 

 

p  <- seq(0, 1, 0.1); p 

odds <- p/(1-p); odds 

print(cbind(p, odds), dig = 3) 

       p  odds 

 [1,] 0.0 0.000 

 [2,] 0.1 0.111 

 [3,] 0.2 0.250 

 [4,] 0.3 0.429 

 [5,] 0.4 0.667 

 [6,] 0.5 1.000 

 [7,] 0.6 1.500 

 [8,] 0.7 2.333 

 [9,] 0.8 4.000 

[10,] 0.9 9.000 

[11,] 1.0   Inf 
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Innen hypotesetesting er det mye ukritisk bruk av p-verdier. I eksperimenter er det 

viktigere med reproduserbare forsøk med angivelse av effektstørrelser som  

punktestimater med spredning og usikkerhet rundt punktestimatene som et 95% 

konfidensintervall (95%CI), eller (1-α)CI, hvor α=0.05, Et symmetrisk 

konfidensintervallet kan være utregnet fra standardfeilen (SE), eller fra et 

likelihoodbasert konfindensintervall, som kan være asymmetrisk omkring 

punktestimatet. Et loglikelihood 95%CI ligger innenfor 3.84/2=1.92 enheter fra 

maksimum likelihood. Kjikvadratfordeling χ2 med 1 frihetsgrad 

qchisq(0.95, 1)/2 

[1] 1.920729 

Det var RA Fisher som bestemte at signifikansnivået p=0.05 var en velegnet 

grenseverdi, odds 1 til 19, men ofte er det ikke slik. For p=0.01 blir odds 1 til 99. 

Falske positiver er et utbredt problem innen helsediagnostikk. Hvis man gjør mange 

gjentatte sammenligninger må man dessuten korrigere p-verdien ved metoder som 

for eksempel p.adjust() eller Bonferroni.  

Sannsynligheten p for å bli født på en bestemt ukedag er p = 1/7, men oddsen blir 1 

til 6. Imidlertid stemmer heller ikke p=1/7, siden de fleste fødsler skjer på sykehus 

gjør helgevakter at færre blir i gjennomsnitt født på lørdager og søndager enn 

forventet.  
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