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Oppgave 1

Vis ved hjelp av Venn-diagram at

(A ∪B)′ = A′ ∩B′

(A ∩B)′ = A′ ∪B′

}
de Morgans lov(er)

og at
A ∪ (B ∪ C) = (A ∪B) ∪ C

A ∩ (B ∩ C) = (A ∩B) ∩ C

A ∪ (B ∩ C) = (A ∪B) ∩ (A ∪ C)

A ∩ (B ∪ C) = (A ∩B) ∪ (A ∩ C)

Oppgave 2 Hvis en mynt kastes to ganger, la Z angi antall ganger man f̊ar kron p̊a det
første kastet, og la W angi antall ganger man f̊ar kron p̊a begge kastene. Anta n̊a at mynten
er ubalansert slik at sannsynligheten for å f̊a kron i et kast er 0.4.

a) Finn da simultan sannsynlighetsfordeling for W og Z. Finn ogs̊a marginalfordelingen
for W og marginalfordelingen for Z. Finn til slutt sannsynligheten for man f̊ar mynt
minst en gang i de to kastene.

Matlab-filen throw coin.m, som er tilgjengelig fra emnets hjemmeside, tar inn antall kast man
utfører med to identiske mynter, som n̊ar rekkefølgen p̊a M og K har noe å si vil tilsvare å
kaste en mynt to ganger. Vi vil bruke denne for å sjekke svarene i a).

b) Slik koden fungerer, vil hver mynt ha lik sannsynlighet for krone K eller mynt M,
P (K) = P (M) = 0.5. Endre p̊a koden (eller skriv en ny kode) slik at den tar inn
sannsynligheten for å kaste K som en input parameter.
Hint: Sannsynligheten for å kaste krone K tilsvarer parameteren ’P K’ i koden.

c) Simuler at du kaster de to myntene n ganger, f.eks. n = 100000, hvor sannsynligheten
for å kaste krone er P (K) = 0.4 som angitt over. Virker svarene du fikk i a) p̊alitelige
sammenlignet med resultatet fra simuleringen?
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Oppgave 3

La X være en kontinuerlig fordelt stokastisk variabel med sannsynlighetstetthet

f(x) =

{
k(1− x2) for −1 ≤ x ≤ 1,
0 ellers,

der k er en konstant.

Bestem k og skisser f(x).

Beregn sannsynlighetene P(X ≤ 0.5) og P(X ≤ 0.8|X > 0.5).

Oppgave 4

Levetiden (m̊alt i år), X, til en bestemt type mekaniske komponenter har vist seg å følge en
fordeling med kumulativ fordelingsfunksjon gitt ved

F (x) = 1− exp

{
− x

2

2α

}
; x > 0

der α er en parameter som beskriver kvaliteten til komponentene.

a) Bestem sannsynlighetstettheten til X.

Bestem for hvilken verdi av x sannsynlighetstettheten f(x) tar sitt maksimum. Skisser
f(x).

Et instrument inneholder tre komponenter av denne typen, alle med samme kvalitetspara-
meter α. Vi benevner de tre komponentene henholdsvis komponent A, B og C. Det antas
dessuten at de tre komponentene svikter uavhengig av hverandre. Komponentene inng̊ar i
instrumentet slik at instrumentet kun vil funksjonere s̊a lenge komponent A og minst en av
komponentene B og C funksjonerer. Dette kan illustreres med følgende figur.

B

A

C

La følgende fire hendelser være definert:

A: Komponent A funksjonerer fremdeles etter to år.
B: Komponent B funksjonerer fremdeles etter to år.
C: Komponent C funksjonerer fremdeles etter to år.
D: Instrumentet funksjonerer fremdeles etter to år.

b) Tegn inn hendelsene A, B og C i et Venn-diagram.

Skraver hendelsen D i Venn-diagrammet.

For α = 1, finn sannsynligheten for at instrumentet fremdeles funksjonerer etter to år.



Fasit

3. 0.75, 0.8438, 0.819

4. a) α1/2 b) 0.034


