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Oppgave 1

PH-verdien, µ, i et ferskvann skal undersøkes. La X1 og X2 angi to uavhengige m̊alinger av
µ. Anta at Xi, i = 1, 2, er normalfordelte med E(Xi) = 7 og Var(Xi) = 0.5.

Finn sannsynligheten for at X1 er mindre enn 6.8. Finn deretter sannsynligheten for at gjen-
nomsnittet av X1 og X2 er mindre enn 6.8.

Oppgave 2

La X være fødselsvekt i gram til et tilfeldig valgt barn i Norge. Anta X er normalfordelt, der
E(X) = 3315 og Var(X) = 5752.

a) Beregn følgende sannsynligheter,

1) P(X > 3000) 2) P(3000 < X < 3500) 3) P(X > 3500 | X > 3000)

Dersom fødselsvekten er mindre enn c gram, der

P(X < c) = 0.01,

vil barnet bli klassifisert som undervektig. La Y være antall av n = 100 barn som var under-
vektige ved fødselen.

b) Under hvilke antagelser er Y binomisk fordelt?
Anta at Y er binomisk fordelt, hva er da P(Y > 0), og P(Y > 1|Y > 0) ?

Oppgave 3

En maskin p̊a en fabrikk utfører en prosedyre for å lage et kjemikalium. Et giftig biprodukt
dannes i en mengde p̊a X gram hver gang maskinen utfører prosedyren, der X er normalfordelt
med forventningsverdi 20 og standardavvik 4. Hvis mer enn 25 g av biproduktet dannes,
lyser ei varsellampe til prosedyren er avsluttet. Maskinen kan innstilles slik at den utfører
prosedyren flere ganger p̊a rad, men den kan ikke stoppes før alt er ferdig. Mengden biprodukt
er uavhengig fra gang til gang.

a) Hva er sannsynligheten for at lampa lyser n̊ar maskinen utfører prosedyren én gang?

Maskinen utfører prosedyren tre ganger. Hva er sannsynligheten for at lampa lyser minst
én gang?
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Maskinen utfører prosedyren 100 ganger. Finn en tilnærmet sannsynlighet for at lampa
lyser 15 eller flere ganger.

b) Forurensingsmyndighetene krever at sannsynligheten for at maskinen produserer 500 g
eller mer av biproduktet p̊a en dag, skal være 0,01 eller mindre. Hvor mange ganger kan
maskinen utføre prosedyren i løpet av en dag for at dette skal være oppfylt?

Oppgave 4

En entreprenør har leid inn et transportfirma til å transportere masse bort fra en byggeplass.
Det er to mulige veivalg fra byggeplassen til stedet der massen skal deponeres, gjennom eller
utenom bykjernen. Av helse, miljø og sikkerhetshensyn velger entreprenøren at massen skal
transporteres utenom bykjernen.

N̊ar oppdraget er ferdig har transportfirmaet kjørt 1000 turer, og transportfirmaet informerer
entreprenøren om at av de 1000 turene har 5 blitt kjørt gjennom bykjernen og 995 er blitt
kjørt utenom bykjernen.

I løpet av transportperioden har entreprenøren ved 5 tilfeldig valgte transporter sjekket om
transporten har skjedd gjennom bykjernen. La X være antall ganger, av de 5 transportene
som ble sjekket, entreprenøren finner at massen er blitt transportert gjennom bykjernen.

Hvilken fordeling har X? Begrunn svaret.

Hvilken verdi av X har høyest punktsannsynlighet?

N̊a viser det seg at entreprenøren fant at i 5 av de 5 tilfellene han sjekket s̊a ble massen
transportert gjennom bykjernen. Hva er sannsynligheten for dette, dvs. P (X = 5)?

Fasit

1. 0.39, 0.345

2. a) 0.709, 0.335, 0.528 b) 0.634, 0.417

3. a) 0.1056, 0.285, 0.100 b) 22

4. P (X = 5) = 1.21 · 10−13


