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Oppgave 1 

Anta at 10 % av alle enheter som produseres ved en bedrift er defekte. Det iverksettes en automatisk 

kvalitetskontroll for å fjerne defekte enheter. Ved denne kontrollen blir enheter som er defekte 

fjernet med sannsynligheten 0,98, mens feilfrie enheter blir fjernet med sannsynlighet 0,04. 

Hva er sannsynligheten for at en enhet som fjernes er defekt?  

Oppgave 2 

Anta at på et spesielt sted langs kysten vil ei tilfeldig valgt bølge i løpet av et år ha en bølgehøyde 𝑋 

målt i meter, som kan beskrives ved en Weibullfordeling med parameterne 𝛽 = 0,9 og 𝜂 = 1,2.    

a)  I) Hva er forventningen til 𝑋? 

ii) Hva er sannsynligheten for at ei registrert bølge har høyde over 5,0 m?  

Sannsynligheten er 0,22% for at ei tilfeldig valgt bølge i løpet av ett år har høyde over 9,0 m. Et 

tilfeldig utvalg på 8760 bølger registreres i løpet av ett år.  

b) Hvor mange ganger kan man forvente å registrere bølgehøyde over 9,0 m? 

Oppgave 3 

Den simultane sannsynlighetsfordelingen til to stokastiske variable 𝑋 og 𝑌 er gitt ved  

 𝑃(𝑋 = 𝑥 ∩ 𝑌 = 𝑦) 𝑋 =  0 𝑋 =  1 𝑋 =  2 

𝑌 =  0 0,11 0,33 0,11 

𝑌 =  1 0,22 0,21 0 

𝑌 =  2 0,02 0 0 

 

a) i)  Regn ut marginalfordelingene til 𝑋 og 𝑌.  

ii)  Finn forventningen og variansen for marginalfordelingen til 𝑋. 

b) Regn ut korrelasjonskoeffisienten 𝜌(𝑋, 𝑌).  

Oppgave 4 

Et firma som leverer en spesiell type varer har funnet at antall varer som selges pr. uke er tilnærmet 

normalfordelt med forventning  =  800 og standardavvik  =  80. Salget for ei uke er uavhengig 

av resultatet i de andre ukene. 

a) Hva er sannsynligheten for at gjennomsnittlig salg pr. uke over et helt år (52 uker) skal bli mer 

enn 820 enheter? 

Sannsynligheten for at salget på en tilfeldig uke skal være på minst 854 enheter er 25 %.  

La 𝑌 være antall uker av de totalt 8 ukene i januar og februar, med salg på minst 854 enheter. 

b) Hva er sannsynligheten for at det selges minst 854 enheter i nøyaktig 3 av disse 8 ukene? 
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Oppgave 5 

På et testlaboratorium registreres strekkstyrken til en bestemt type tau. Ti prøver av tauet er 

undersøkt (strekktestet). Det resulterte i 10 uavhengige normalfordelte målinger 𝑋1, … , 𝑋10 registrert 

i tonn, alle med samme ukjente forventning 𝜇 og et standardavvik 𝜎 = 0,8 tonn.  

Gjennomsnittsverdien for målingene er 

�̅� =
1

10
∑ 𝑋𝑖

10

𝑖=1

= 2,17 (tonn) 

a) Sett opp et 90% konfidensintervall for 𝜇. 

På et annet laboratorium er det undersøkt fem prøver av tauet. Alle målingene 𝑌1, … , 𝑌5 er 

uavhengige med samme fordeling som i det første laboratoriet. Gjennomsnittsverdien av disse ble: 

�̅� =
1

5
∑ 𝑌𝑖

5

𝑖=1

= 2,38 (tonn) 

Det oppstår diskusjon om hvordan man skal bruke begge resultatene når man skal bestemme 

(estimere) tauets strekkstyrke. Følgende forslag til estimatorer blir diskutert: 

Metode 1: 
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2

3
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1

3
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Metode 2: 
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2
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2
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b) Vis at begge estimatorene er forventningsrette. 

c) Regn ut estimert strekkstyrke og standardavvik til tauet for begge metoder. 

Oppgave 6 

Smeltepunktet til bly er målt ved å utføre 5 uavhengige normalfordelte målinger, alle med samme 

forventning og standardavvik. Standardavviket er ukjent.  

Følgende måleserie ble registrert i enhet °C: 

332 329 331 326 332 

Smeltepunktet for bly er i virkeligheten 327,5 °C og man er i tvil om termometret er kalibrert riktig.  

a) Sett opp og utfør en hypotesetest med signifikansnivå på 5% om termometret er kalibrert riktig.  

(Vi ønsker altså ikke å teste om det viser for mye, men om det er kalibrert riktig.) 

b) Vi antar i dette punktet at standardavviket for temperaturmålingene var kjent til å være 

𝜎 = 2,5 °C.  

Hva blir da signifikanssannsynligheten? 


