Wiskunde

Leerjaar 3 - periode 4
Statistiek

Hoofdstuk 4 - De normale verdeling
A. Inleiding
Als we gegevens onderzoeken, blijkt meestal dat de middelste
waarden veel vaker voorkomen dan de kleinste en de grootste
waarden.
Voorbeeld:
We meten van 1000 leerlingen van de Sportparklaan de
lichaamslengte en verdelen de leerlingen in 11 categorieën:
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In het staafdiagram zie je de ‘klokvorm’ al ontstaan. Het blijkt in de prakFjk dat bijna alles wat je kunt
meten normaal verdeeld is. Gewicht van bananen, lengte van schroeven, hoeveel spijkerbroeken
iemand bezit, hoe lang het duurt voordat iemand een app beantwoordt, enz. enz.
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B. De klokvorm
Wat kun je nu met de wetenschap dat bepaalde gegevens normaal verdeeld zijn?
Je kunt vrij snel vaststellen of een bepaalde meetwaarde signiﬁcant afwijkt van het gemiddelde. En als
dat zo is, is er iets bijzonders aan de hand.

In het midden staat alFjd de leWer μ (“muu”), deze staat voor het gemiddelde. Bij een normale
verdeling is μ ook gelijk aan de modus en de mediaan van de data! Vervolgens heb je σ (“sigma”); de
standaarddeviaFe. Bij de normale verdeling rekenen we alFjd deze vier sommetjes uit:
μ+σ=…
μ + 2σ = …
μ−σ=…
μ − 2σ = …
Nu kunnen we zeggen dat 68% van alle gegevens valt in het gebied tussen μ − σ en μ + σ.
95% van alle gegevens valt in het gebied tussen μ − 2σ en μ + 2σ.
Een meetwaarde die dus buiten die grenzen valt, komt maar in 5% van alle gevallen voor. Daarom wijkt
deze signiﬁcant af van het gemiddelde.
Opdrachten
1. We meten het gewicht van 100 bananen. Dat geeh de volgende resultaten: Het gemiddelde is 50 gram
en de standaarddeviaFe is 7,5 gram.
a) Schets een klokvorm en zet μ in het midden.
b) Reken uit en teken in de klokvorm: μ + σ = … μ + 2σ = … μ − σ = … μ − 2σ = …
c) Je weet nu tussen welke onderwaarde en bovenwaarde 95% van alle bananen zit. Geef deze waarden.
d) Een banaan weegt 39 gram. Wijkt deze signiﬁcant af van het gemiddelde?
e) Een banaan weegt 34 gram. Wijkt deze signiﬁcant af van het gemiddelde?
2. De lengte van een parFj schroeven is normaal verdeeld met een gemiddelde μ =
70,0 mm en een standaarddeviaFe σ = 0,05 mm. Bepaal met berekening of een
schroef van 69,87 mm signiﬁcant afwijkt van het gemiddelde.
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3. In een verﬀabriek worden 2½ liter-blikken gevuld met verf. 97,5% van de blikken
moet ook echt minimaal 2,50 liter verf bevaWen. De vulmachine vult alle blikken
volgens een normale verdeling met een standaarddeviaFe van 0,02 liter. Bepaal met
berekening op welk gemiddelde de machine moet worden afgesteld.

4. Een CNC-machine freest gaten in een stalen werkstuk. De
machine is zo ingesteld dat het gemiddelde (μ) uitkomt op 100,0
mm. Daarbij heeh de machine een nauwkeurigheidstoleranFe
die resulteert in een standaarddeviaFe σ = 3,0 mm. Ga er van uit
dat de meetresultaten normaal verdeeld zijn. Bepaal hoeveel
procent van de gaten kleiner dan 97,9 mm zal zijn.

5. Het gewicht van klauwhamer is gemiddeld 540 gram (μ). De producFe van deze
hamer kent een standaarddeviaFe van 22,0 gram. Bepaal hoeveel procent van de
hamers tussen 507,0 en 564,2 in ligt.
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