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Oppgave 1

X er kontinuerlig fordelt med sannsynlighetstetthet

f(x) =

{
2xe−x

2
for x ≥ 0

0 ellers

Finn sannsynlighetsfordelingen til

a) U = X − 2

b) V = −2X

c) W = X2

Oppgave 2

a) Levetiden T i timer til et bestemt merke for radiobatterier (1.5V ) kan antas å være
N(117.2, 102). I fru Jenssens radio er det 8 slike batterier. Hun vet at radioen virker
dersom minst 4 av batteriene virker.

Hva er sannsynligheten for at fru Jenssens radio virker ved starten av herrestafetten p̊a
Lillehammer, hvis det da er 130 timer siden hun skiftet alle batteriene, og levetiden til
disse antas uavhengige? Begrunn ditt valg av modell (fordeling).

b) N̊ar X ∼ bin(n, p), utled den momentgenerende funksjon til X og bruk denne til å finne

uttrykket for E(X). Du kan bruke at
n∑
x=0

(
n
x

)
axbn−x = (a+ b)n.

Oppgave 3

In a poisson process with intensity λ, let X1 be the time before the first event and let X2 be the
time between the first and second event. Then X1 and X2 are independent and exponentially
distributed with expectation 1/λ (you don’t need to show this). Let Y denote the time until
the second event, i.e.

Y = X1 +X2.
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Show that Y is gamma distributed with parameters α = 2 and β = 1/λ, i.e. show that the
probability density of Y is

f(y) =

{
λ2ye−λy for y > 0,
0 otherwise.

Oppgave 4

Levetiden (m̊alt i m̊aneder), X, til en del typer elektroniske komponenter har vist seg å følge
en fordeling med sannsynlighetstetthet

f(x) =

{
1
2θ

1√
x
e−

√
x
θ for x > 0

0 ellers,
(4.1)

der θ er en parameter som beskriver kvaliteten til komponentene. Tilhørende kumulative
fordelingsfunksjon er gitt ved

F (x) =

{
1 − e−

√
x
θ for x > 0

0 ellers.

I hele denne oppgaven antar vi at levetider til ulike komponenter er uavhengige.

[Hint: Du kan i denne oppgaven uten bevis benytte at∫ ∞
0

xαe−
√
x
θ dx = 2θ2α+2Γ(2α+ 2), for α > −1, θ > 0,

der Γ(α) er gamma-funksjonen (se ogs̊a tabell).]

a) For θ = 2.0, finn sannsynligheten for at en elektronisk komponent av denne typen
fremdeles skal funksjonere etter 10 m̊aneder.

Gitt at en komponent fremdeles funksjonerer etter 10 m̊aneder, hva er sannsynligheten
for at den ogs̊a vil funksjonere etter 20 m̊aneder dersom θ = 2.0?

Vis at
E(X) = 2θ2.

b) Et bestemt instrument inneholder to elektroniske komponenter, komponent A og kom-
ponent B. For at instrumentet skal funksjonere m̊a begge de to elektroniske komponen-
tene funksjonere. La XA betegne levetiden til komponent A og la XB være levetiden til
komponent B. Levetiden til instrumentet blir dermed

U = min(XA, XB).

Levetidene for begge komponentene er p̊a formen gitt i ligning (4.1), men med ulik
kvalitetsparameter θ, dvs. komponent A har kvalitetsparameter θA, mens komponent B
har kvalitetsparameter θB.

Finn sannsynlighetstettheten for instrumentets levetid (uttrykt ved θA og θB).

Hva blir forventet levetid for instrumentet ?



Fasit

2. a) 0.005

4. a) 0.206, 0.519 b) f(u) = (1/θA + 1/θB)exp(−u1/2(1/θA + 1/θB))/(2u1/2),E(U) = 2(θA
θB/ (θA + θB))2


