
 
side 1 

Databehandling i et regneark 
I videoen laves der databehandling i programmet LoggerPro. Hvis du hellere vil lave 
databehandlingen i et regneark eller et matematikprogram, er der lidt hjælp her.  
 
Her anvendes regnearket OpenOffice Calc til dataanalysen, men det er ingen begrænsning, da de 
anvendte kommandoer let kan findes i andre programmer/regneark.  
 
Herunder gennemgås efterbehandlingen af data fra forsøget, hvor man tester hypotesen 
 

𝑭𝑭𝒐𝒐𝒐𝒐 er ligefrem proportional med legemets (ballonens) volumen 𝐕𝐕. 
 
 
NB! For at gøre beregningerne mere overskuelige er der kun medtaget 10 målinger for hvert 
volumen. Desuden er de valgte volumener fra 10 mL til 50 mL med en tilvækst på 10 mL. 
 
I det følgende kan du se hvordan vi:  

 
1) Beregner middelværdien m,  
2) Beregner standardafvigelsen s 
3) Beregner spredningen på middelværdien sm (standardfejlen) 
4) Plotter data og laver lineær regression på data 
5) Beregner residualer, residualspredning og laver et residualplot 
6) Vurderer om hypotesen kan be- eller afkræftes. 

 

Derefter er det så din opgave at lave databehandling på de fulde datasæt fra de forsøg, der er 
lavet i video 2. Data er tilgængelig på hjemmesiden testoteket.dk/tildinundervisning/databehandling 

Filerne fra begge forsøg ligger i to filformater: cmbl (LoggerPro), xlsx (Excel). 

Filnavnene er Data_V_Fop eller Data_m_Fop 

Du kan vælge: 

Enten at gennemføre samme databehandling, som vises herunder, på datasættet med 50 målinger  
(Data_V_Fop )  hvor du undersøger hypotesen 

 
𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜 er ligefrem proportional med legemets (ballonens) volumen 𝑉𝑉. 

 
Eller (og det er lidt mere udfordrende) gennemføre en databehandling på datasættet for forsøget, 
hvor man undersøger hypotesen: 
 

𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜 er omvendt proportional med legemets masse 𝑚𝑚 
 

https://testoteket.dk/tildinundervisning/databehandling


 
side 2 

Beregning af middelværdien m  
Middelværdien for første måleserie:       

     

Beregning af standardafvigelsen s 
Standardafvigelsen for første måleserie:        
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Beregning af spredningen på middelværdien sm  
Beregning af spredningen på middelværdien 𝑠𝑠𝑚𝑚 (også kaldet standardfejlen) for første måleserie: 

𝑠𝑠𝑚𝑚 =
𝑠𝑠
√𝑛𝑛

 

n er antallet af målinger, hvilket i vores eksempel er 10 
 

        
 

    Standardfejlen afrundes til ét betydende ciffer, dvs. 𝑠𝑠𝑚𝑚 = 0,001 N, og dermed fastlægges hvor 
mange betydende cifre, der kan medtages i middelværdien fra første måleserie. Resultatet af første 
måleserie: 

0,084 N ≤ 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜 ≤ 0,086 N 
eller 

𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜 = 0,085 N ± 0,001 N 
 
Nu gentages eksperimentet fire gange, hvor volumenet hver gang øges med 10 mL, og der 
udføres samme type beregninger på de målte værdier som vist ovenfor.  

 
 
 

  
 
Ved at betragte spredningen på middelværdien 𝑠𝑠𝑚𝑚 for hver af de øvrige volumener ses, at ved 
afrunding til ét ciffer er 𝑠𝑠𝑚𝑚 =0,001 N, altså usikkerhed på tredje decimal i middelværdierne. 
Middelværdierne afrundes og indskrives i to nye søjler i regnearket (middelværdierne af 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜 er 
angivet som < 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜 >) 



 
side 4 

 
       

 

Dataplot med lineær regression  
Der laves et (𝑉𝑉, < 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜 >)-plot. Plottes viser, at der er god grund til at antage, at sammenhængen 
mellem < 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜 > og 𝑉𝑉 er lineær.  

 
 
Hypotesen taler om ligefrem proportionalitet mellem < 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜 > og 𝑉𝑉, dvs. en sammenhæng af 
formen 

< 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜 > =  𝑘𝑘 ⋅ 𝑉𝑉 
 
Men på grund af måleusikkerhed – som jo afspejler sig i standardfejlen – er det nærmest 
utænkeligt, at en regressionslinje fastlagt ud fra de fem målepunkter vil gå gennem (0,0). 
Der laves nu en lineær regression (tendenslinje). 
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𝑅𝑅2 er 0,9999, så ’forklaringsgraden’ fortæller, at kun en meget lille del af variationen i < 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜 > ikke 
kan forklares ved den lineære sammenhæng med 𝑉𝑉. Det ses også, at regressionslinjen ligger tæt 
på de fem målepunkter. Men for at være helt sikker på, at modellen for sammenhængen mellem 
< 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜 > og 𝑉𝑉 er lineær,  tegnes et residualplot og residualspredningen beregnes. 

Residualer, residualspredning og residualplot 
På baggrund af regressionsfunktionen 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0,00911 ⋅ 𝑥𝑥 − 0,0071 beregnes først residualerne og 
derefter laves et residualplot. 
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Så beregnes residualspredningen 𝑠𝑠𝑟𝑟 

𝑠𝑠𝑟𝑟 =  �
1

𝑛𝑛 − 2
⋅�𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑖𝑖2
𝑖𝑖=𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

(NB Hvis I anvender LoggerPro, så betegnes residualspredningen i det program RMSE) 
Først bestemmes kvadraterne på residualerne: 

 

    
 

Så beregnes residualspredningen 
 

      
 

Residualspredningen er 0,0015 N, og nu indtegnes i residualplottet to rette linjer med ligningerne 
𝑦𝑦 = 0,0015  og 𝑦𝑦 = −0,0015 
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Residualplottet viser en tilfældig fordeling af residualerne omkring 𝑦𝑦 = 0 og ikke noget mønster eller 
nogen skævhed i fordelingen, og kun ét af de fem residualer falder udenfor én spredningsafstand. 
Det er derfor rimeligt at antage, at residualernes fordeling skyldes måleusikkerhed. Den lineære 
model beskriver derfor data. 

Kan hypotesen bekræftes?  
Er hypotesen om ligefrem proportionalitet mellem < 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜 > og 𝑉𝑉 så bekræftet?  
Det korte svar er ”Ja”. Selvom sammenhængen matematisk er  𝑦𝑦 = 0,00911 ⋅ 𝑥𝑥 − 0,0071 
og ikke af formen 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 ⋅ 𝑥𝑥 
 
Begrundelsen er: Konstantleddet som burde være 0 er 0,0071 og dette tal skal dels sammenholdes 
med de størrelser, der er målt, dels med den usikkerhed der er knyttet til målingerne, og som blandt 
andet giver sig til udtryk i standardafvigelsen 𝑠𝑠 og i standardfejlen 𝑠𝑠𝑚𝑚. Desuden er regressionslinjen 
ikke nødvendigvis den ’rigtige’ fysiske lineære sammenhæng. Den er ud fra nogle matematiske 
forudsætninger den ’bedste’ lineære model for sammenhængen mellem < 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜 > og 𝑉𝑉. Desuden er 
der også statistisk usikkerhed på konstanterne 0,0091 og 0,0071, som kan angives ved de såkaldte 
konfidensintervaller (En statistisk analyse som udelades her, men som er tilgængelig i alle regneark 
og matematikprogrammer) 

 
𝑎𝑎 = 0,00911 ± 0,00005    og      𝑏𝑏 = 0,0071 ± 0,0015 

 
Så resultatet af eksperimentet er: 
 
Hypotesen er bekræftet, og på baggrund af det pågældende forsøg kan man slutte, under hensyn 
til at også 𝑉𝑉 er behæftet med usikkerhed: 
 

< 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑜𝑜 >= 0,00911
N

mL
⋅ 𝑉𝑉 − 0,0071 N ≅ 0,009

N
mL

⋅ 𝑉𝑉  
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