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Anbefalt øving 5

Denne øvingen er satt sammen med utgangspunkt i den delen av pensum som gjennomg̊as i
sjette forelesningsuke. Oppgavene dreier seg i hovedsak om diskrete sannsynlighetsfordelinger.

Oppgave 1

En pakke med egg inneholder 6 egg. Hvert egg antas uavhengig og normalfordelt med for-
ventningsverdi 70 gram og varians 16 gram2.

a) Hva er sannsynligheten for at et tilfeldig valgt egg veier mer enn 60 gram?

La Y være vekten av en tilfeldig valgt pakke med egg. Hva er fordelingen til Y ? (Begrunn
svaret).

b) Produsenten ønsker å angi en garantert minstevekt av en pakke med egg, slik at det
er 95% sannsynlighet for at en tilfeldig valgt eske tilfredstiller garantien. Hva blir den
garanterte minstevekt?

c) Bruk Matlab til å lage en figur som illustrerer situasjonen i b). Plott sannsynlighets-
tettheten til pakkevekten, marker den garanterte minstevekten, og fargelegg omr̊adet
under grafen og til venstre for minstevekten.

Oppgave 2 Frimerkesamleren — Eksamen januar 1999, oppgave 2 av 4

Det norske 50 øres frimerket med posthornmotiv fra 1910 ble trykket i ark a 100 frimerker.
Pga en feil p̊a trykkeplaten, ble ett av de 100 trykket med p̊askrift “50 ØRF” i steden for “50
ØRE”. Hvert ark a 100 frimerker inneholdt alts̊a ett frimerke med varianten ØRF.

Stian samler p̊a frimerker, og finner en sigareske med 100 brukte 50 øres frimerker av denne
utgaven p̊a loftet. La X være antall ØRF blant de 100.

a) Under hvilke forutsetninger vil X være binomisk fordelt med parametre n = 100 og
p = 0.01?

Anta n̊a at disse forutsetningene er oppfylt.

Hva blir P (X = 0) og P (X > 1|X > 0)?

En frimerkehandler selger dette frimerket i pakker a 100 brukte frimerker. Stian ønsker å
undersøke om ØRF-variantene er helt eller delvis plukket ut fra disse, slik at færre enn 1%
av de frimerkene som frimerkehandleren selger, er ØRF. For å undersøke dette kjøper han
n = 400 frimerker, og registrerer antall ØRF, X, blant disse.
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b) Forklar hvorfor vi ikke kan anta at X er tilnærmet normalfordelt.

Formuler Stians problemstilling som et hypotesetestingsproblem. Skriv opp nullhypotese
og alternativ hypotese. Hva blir resultatet av testen hvis signifikansniv̊aet er 5%, n = 400
og X = 0?

I steden for å kjøpe et forh̊andsbestemt antall n frimerker, vil Jan Terje gjøre følgende: Han
kjøper en og en pakke a 100 frimerker, og undersøker dem etterhvert. Hvis han f̊ar et ØRF,
avslutter han innkjøpene. Dog har han ikke r̊ad til å kjøpe mer enn til sammen k pakker,
s̊a dersom han ikke har f̊att noen ØRF etter k pakker (totalt 100k frimerker), avslutter han
innkjøpene. La Z være antall pakker a 100 frimerker han m̊a kjøpe etter denne prosedyren.

c) Finn punktsannsynligheten til Z som funksjon av p og k. Hva blir E(Z), hvis p = 0.01
og k = 4?

Oppgave 3

Antall trykkfeil, N , i et manuskript p̊a s sider, antas å være en poissonfordelt stokastisk
variabel med parameter λs, dvs.

P (N = n) =
(λs)n

n!
exp(−λs), n = 0, 1, 2, . . .

En korrekturleser som leser korrektur p̊a manuskriptet antas å oppdage hver trykkfeil med
sannsynlighet p og ikke oppdage trykkfeilen med sannsynlighet 1 − p. La X være antall feil
korrekturleseren finner dersom han leser igjennom manuskriptet en gang. Vi skal anta at X
gitt N=n er binomisk fordelt,

P (X = x|N = n) =

(
n

x

)
px(1− p)n−x, x = 0, 1, . . . , n.

a) Hvilken betingelse m̊a vi i tillegg anta dersom v̊ar antagelse om at X|N=n er binomisk
fordelt, skal være korrekt?

Dersom λ = 2 og manuskriptet er p̊a s = 8 sider, hva er da sannsynligheten for at antall
trykkfeil er større enn 10?

Dersom vi vet at manuskriptet inneholder 12 trykkfeil og at p = 0.6, hva er da sann-
synligheten for at korrekturleseren vil finne alle trykkfeilene?

La Yk være antall trykkfeil som gjenst̊ar etter at korrekturleseren har lest igjennom manu-
skriptet k uavhengige ganger (k = 1, 2, . . .), dvs. Y1 er antall trykkfeil som gjenst̊ar etter en
gjennomlesning.

b) Finn simultanfordelingen til Y1 og N , og bruk den til å finne (marginal)fordelingen til
Y1.

Oppgave 4 I et TV-program f̊ar et visst antall deltakere sjansen til å vinne et større
pengebeløp. For hver deltaker best̊ar spillet av en serie p̊afølgende runder, der deltakeren i
hver runde f̊ar presentert en oppgave. For hver oppgave deltakeren klarer, f̊ar han/hun et gitt
beløp. Spillet avsluttes n̊ar deltakeren første gang ikke greier oppgaven, og deltakeren f̊ar da



med seg beløpet vunnet i de øvrige rundene. Vi antar at ingen deltaker trekker seg frivillig
underveis.

La p være sannsynligheten for IKKE å klare oppgaven i hver enkelt runde, og la videre X være
antall runder for en tilfeldig valgt deltaker. Antall runder X defineres her slik at deltakeren
g̊ar ut etter å ha klart oppgavene i de X − 1 første rundene, men ikke oppgaven i runde X.
Vi antar at sannsynligheten p er lik for hver runde og for hver deltaker, og at resultatene for
hver runde er uavhengige.

a) Anta bare i dette punktet at p = 0.10.

Forklar hvorfor X er geometrisk fordelt med parameter p i denne situasjonen.

Beregn sannsynligheten for at deltakeren g̊ar ut i første runde.

Beregn sannsynligheten for at deltakeren er med i spillet n̊ar det er g̊att fem runder.

Hva er sannsynligheten for at han/hun kommer videre til niende runde men ikke klarer
oppgaven i niende runde, gitt at deltakeren var med i spillet n̊ar det var g̊att fem runder?

TV-selskapet bruker to personer, A og B, til å lage oppgavene. Selskapet ønsker å undersøke
om vanskelighetsgraden er avhengig av hvem av dem som lager oppgavene.

De ser p̊a resultatene fra n1 tilfeldig valgte deltakere som har oppgaver fra oppgavelager A,
og n2 fra oppgavelager B. La Z1 og Z2 være antallet blant disse som klarer færre enn fem
oppgaver fra henholdsvis oppgavelager A og B. Vi antar at Z1 og Z2 er uavhengige.

b) Forklar hvorfor Z1 og Z2 er binomisk fordelte med parametre (n1, q1) og (n2, q2), der q1
og q2 er sannsynligheten for å klare færre enn fem oppgaver i de to gruppene.

Fasit

1. a) P(X > 60)=0.994, Garantert minstevekt: 403.9g

2. a) 0.366, 0.416 b) H0 : p = 0.01 mot H1 : p < 0.01, Forkast H0 c) P(Z = z) = (1− q)z−1q
for z = 1, 2, ..., k − 1, P(Z = k) = (1− q)k−1, 1.55

3. a) P(N > 10)=0.923, P(finner alle feil) = 0.0022


