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Oppgave 1

X er kontinuerlig fordelt med sannsynlighetstetthet

f(x) =

{
2xe−x

2
for x ≥ 0

0 ellers
,

og kumulativ fordeling

F (x) =

{
1− e−x2 for x ≥ 0
0 ellers.

Finn sannsynlighetstettheten til

a) U = X − 2

b) V = −2X

c) W = X2

Hint: For å løse denne oppgaven kan du ta utgangspunkt i sannsynlighetstettheten til X
og bruke formel for transformasjon av variabler i formelheftet. Alternativt kan du skrive ut
kumulativ fordelingsfunksjon for U , V og W ved å bruke F (x), og deretter derivere for å finne
sannsynlighetstettheten. Vi anbefaler at du prøver ut begge fremgangsm̊atene!

Oppgave 2 Atle, du lyver!

Utspørring av deltakere i humor- og realityprogram p̊a TV har den siste tiden blitt svært po-
pulært. Spørsm̊alene som stilles kan vi dele inn i tre typer, og vi definerer følgende disjunkte
hendelser:

A1=”det stilles et spørsm̊al av ikke-sensitiv natur, f.eks. hva heter du?”,
A2=”det stilles et spørsm̊al av delvis sensitiv natur, f.eks. hvor gammel er du?”,
A3=”det stilles et spørsm̊al av sensitiv natur, f.eks. har du vært utro?”.

I tillegg definerer vi hendelsen:
L=”deltakeren lyver”

Følgende sannsynligheter er oppgitt:
P (A1) = 0.1, P (A2) = 0.4, P (A3) = 0.5, P (L|A1) = 0.05, P (L|A2) = 0.2, P (L|A3) = 0.6.
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a) Vis de fire hendelsene i et venndiagram.

Gitt at en deltaker blir spurt et spørsm̊al av type A2, hva er sannsynligheten for at
deltakeren ikke lyver, P (L′|A2)?

Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig valgt deltaker lyver, P (L)?

Et av spørsm̊alene som regnes å være av delvis sensitiv natur er “hvor gammel er du?”. En
gruppe p̊a n personer ble stilt dette spørsm̊alet, deretter ble svarene registrert og sammenlig-
net med informasjon i offentlige registre. La X være en stokastisk variabel som angir antall
personer som lyver blant n personer, og la p være sannsynligheten for at en person lyver.

b) Under hvilke antagelser vil X være binomisk fordelt?

Vi antar at p = 0.2 og at vi spør n = 20 personer. Hva er P (X = 4)?

Hva er P [(X ≤ 2) ∪ (X > 5)]?

Vi antar n̊a at p er ukjent. For å estimere p er det foresl̊att to estimatorer,

p̂ =
X

n
og p∗ =

X

n− 1
.

c) Finn forventningsverdi og varians til hver av estimatorene p̂ og p∗.

Hvilke to egenskaper kjennetegner en god estimator?

Hvilken av estimatorene p̂ og p∗ vil du foretrekke? Begrunn svaret.

Oppgave 3

Du er blitt bedt om å undersøke antall ulykker p̊a byggeplasser i Norge og har til din r̊adighet
n = 34 data (x1, x2, . . . , xn) som er oppsummert i følgende tabell,

Antall ulykker 1 2 3

Forekomst 25 8 1

La X være antall ulykker som opptrer p̊a en tilfeldig valgt byggeplass i løpet av ett år. Vi
antar at X er poissonfordelt med parameter λ > 0, dvs.

fX(x) =
λx

x!
exp(−λ), x = 0, 1, 2, . . .

Antall timeverk utført p̊a hver av de n byggeplassene er tilnærmet like slik at vi kan anta
at de oppgitte dataene x1, x2, . . . , xn er en realisasjon av et tilfeldig utvalg av størrelse n fra
fX(x).

a) Vis at sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren λ̂ for λ, er gitt ved

λ̂ =
1

n

n∑
i=1

Xi

Finn E(λ̂) og Var(λ̂). Er λ̂ en forventningsrett estimator for λ? Hva blir estimatet for λ
med de gitte data?



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 (??), 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 ?

For å undersøke kvaliteten, θ, til en ny type elektronisk komponent, har man undersøkt
n = 20 komponenter. Vi antar fremdeles at sannsynlighetsfordelingen til levetidene følger
ligning (??). La X1, X2, . . . , Xn betegne de tilhørende levetider. De observerte levetider er

1.27 0.40 11.37 1.91 0.083 2.15 4.68 5.54 0.88 23.45
7.12 0.18 7.75 1.41 2.33 0.020 3.00 0.37 0.0088 0.029

Det oppgis at
∑n

i=1

√
xi = 29.902.



c) Vis at sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren (SME) for θ er

θ̂ =
1

n

n∑
i=1

√
Xi.

Er θ̂ forventningsrett ?

La Zi = 2
√
Xi/θ for i = 1, 2, . . . , n.

d) Vis ved hjelp av transformasjonsformelen at Zi er χ2-fordelt med 2 frihetsgrader.

Bruk s̊a dette til å begrunne at

2nθ̂

θ

er χ2-fordelt med 2n frihetsgrader.

Oppgave 5 Ekstraoppgave for de som vil ha mer å jobbe med.

Levetiden T (m̊alt i antall døgn) til en ny type ventiler som benyttes p̊a oljeplattformer i
Nordsjøen, skal undersøkes. Det antas at T er eksponensialfordelt. Det er velkjent at levetidene
er avhengig av blant annet temperatur og trykk der ventilene benyttes, og den kjemiske
sammensetningen av oljen som g̊ar gjennom ventilene. Effekten av disse forholdene m̊ales
som en stress-faktor, z, og en vet av erfaring at

E(T ) =
µ

z

Parameteren µ er alts̊a karakteristisk for en bestemt type ventiler, mens z beskriver miljøet
der en ventil benyttes. Levetidene til forskjellige ventiler antas uavhengige.

a) Anta i dette punktet at µ = 1000.

For en ventil med stress-faktor z = 2.0, bestem P(T ≤ 1000).

Bestem hvilken stress-faktor en ventil m̊a operere under for at P(T ≤ 1000) = 0.5.

Betrakt to ventiler med stress-faktorer henholdsvis z1 = 1.0 og z2 = 2.0 og tilhørende
levetider T1 og T2. Bestem P(T2 ≥ T1).

For å undersøke kvaliteten p̊a den nye typen ventiler har man prøvd ut n = 10 ventiler. La
z1, z2, . . . , zn betegne stress-faktorene som disse ventilene opererer under og la T1, T2, . . . , Tn
betegne tilhørende levetider. De observerte verdier er gitt i følgende tabell:

Ventil i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

zi 1.0 3.4 1.9 2.4 1.2 4.0 3.2 2.2 1.4 3.2

ti 917 610 978 326 609 88 488 591 2170 28

Det oppgis at
∑n

i=1 ziti = 12703.8.



b) Vis at sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren (SME) for µ er gitt ved

µ̂ =
1

n

n∑
i=1

ziTi

Er estimatoren forventningsrett? Finn ogs̊a Var(µ̂).

c) Sett opp den moment-genererende funksjon for Ti. Benytt s̊a denne til å vise at

V =
2nµ̂

µ

er χ2-fordelt med 2n frihetsgrader. (Hint: Du kan benytte oppgitte formler for moment-
generende funksjoner for eksponensial- og χ2-fordelingene i formelsamlingen.)

Fasit

2. a) 0.8, 0.385 b) 0.218, 0.402

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 c) θ̂ er forventningsrett

5. a) 0.86, 0.69, 1/3 b) µ̂ er forventningsrett, Var(µ̂) = µ2/n


