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Innlevering 1

Dette er den første av to innleveringer i blokk 1. Denne øvingen skal oppsummere pensum
forelest andre til fjerde uke av semesteret.

Oppgave 1 I en skoleklasse er det 6 gutter og 9 jenter. Hver skoledag f̊ar en av elevene
ansvar for å tørke av tavla. I resten av oppgaven bruker vi “dager” og “skoledager” om
hverandre. Skoledagene nummereres slik at første skoledag har tallet 1, andre skoledag har
tallet 2, og s̊a videre. Vi antar at vi er i starten av året.

a) Anta at læreren hver dag velger ut en tavlevasker tilfeldig blant de 15 elevene. La X
være antall jenter som velges ut i løpet av 10 dager. Finn sannsynligheten for at X = 6,
og sannsynligheten for at X er større enn 5.

b) Anta i denne deloppgaven at utvelgingen er tilfeldig, men at ingen kan velges igjen før
alle har hatt tavlevaskerjobben en gang. La Y være antall jenter som velges i løpet av
10 dager. Hva er fordelingen til Y ? Begrunn svaret. Finn ogs̊a sannsynligheten for at
Y = 6.

I deloppgavene c) og d) vil vi, som i a), anta at læreren hver dag velger tilfeldig blant de 15
elevene.

c) Hva er sannsynligheten for at det vil g̊a minst 5 dager før en gutt velges ut? Anta s̊a at
5 dager er g̊att uten at noen gutt er valgt ut. Hva er sannsynligheten for at det vil g̊a
enda 5 dager til før en gutt velges ut? Kommenter svaret.

d) I denne deloppgaven antar vi for enkelhets skyld at skole̊aret har uendelig mange dager.
H̊akon er en elev i klassen. Finn sannsynligheten for at H̊akon velges for første gang p̊a
dag nummer k. Hva er det forventede nummeret til dagen da H̊akon velges for første
gang?

Hint: Du kan bruke at
∑∞

k=0 ka
k = a

(1−a)2 for |a| < 1.

Oppgave 2 Skader av jordskjelv — Eksamen november 2002, oppgave 1 av 3

Ein by ligg i eit omr̊ade som er utsett for jordskjelv. Det neste jordskjelvet som rammar
omr̊adet, kan klassifiserast som kraftig (K), moderat (M) eller svakt (S). Ein vilk̊arlig bygning
av ein bestemt type vil svikte dersom akkumulert skade D blir større enn ein kritisk verdi
d0 = 1.0. G̊a ut i fr̊a at D for kvar av dei tre jordskjelvklassene kan modellerast som ein
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tilfeldig variabel med sannsynstettleik

fD(d) =

{
λe−λd , d ≥ 0
0 , d < 0.

Parameteren λ > 0 har ein verdi bestemt av intensiteten til jordskjelvet. Ein har funne at dei
tre jordskjelvklassene, K, M og S har tilhøyrande parameterverdiar λK = 1.61, λM = 3.00
og λS = 4.60.

a) Bestem for kvar av dei tre jordskjelvklassane sannsynet for at ein vilk̊arleg bygning av
den bestemte typen skal svikte.

Det er estimert at neste jordskjelv som rammar omr̊adet, vil vere kraftig, moderat eller svakt
med sannsyn i gitt rekkjefølgje P(K) = 0.02, P(M) = 0.20 og P(S) = 0.78.

b) Bestem sannsynet for at ein bygning av den bestemte typen sviktar i neste jordskjelv.

Kva er sannsynet for at jordskjelvet var moderat dersom bygningen sviktar?

G̊a ut i fr̊a at A og B representerer to bygningar av den bestemte typen. Det er estimert at
dersom bygning A sviktar, s̊a er sannsynet for at bygning B og sviktar lik 0.50 for K, 0.15
for M og 0.02 for S.

c) Bestem sannsynet for at begge bygningane sviktar i neste jordskjelv.

Kva er sannsynet for at jordskjelvet ikkje var kraftig dersom bygning A svikta etter eit
jordskjelv medan bygning B ikkje svikta?

Oppgave 3

La den tilfeldige variabelen X beskrive i hvor lang tid en komponent har fungert i det den
blir ødelagt. Vi kaller X for levetiden til komponenten.

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.

Fila levetider.txt, som er tilgjengelig p̊a kursets hjemmeside, inneholder 100 observasjoner
av levetiden X.

b) Bruk Matlab til å finne gjennomsnittet, medianen og standardavviket til observasjonene.
En av observasjonene i datasettet har feil verdi. Finn og fjern den feilaktige observa-
sjonen. Beregn gjennomsnitt, median og standardavvik p̊a nytt. Sammenlign med de
opprinnelige verdiene og kommenter.

I resten av oppgaven skal du bruke datasettet uten den feilaktige observasjonen.



c) Lag et histogram av dataene. Plott sannsynlighetstettheten f(x) i samme figur. Husk
å skalere histogrammet slik at det blir sammenlignbart med tettheten. Gjør dette for
α = 0.1, α = 1 og α = 10.

Hint:
En m̊ate å lage et histogram av observasjonene i vektoren x p̊a, er

[fr,xv] = hist(x);

bar(xv,fr,1);

hvor fr er frekvenser og xv er x-verdiene til hver søyles midtpunkt. Det tredje argu-
mentet til bar-funksjonen spesifiserer bredden til søylene, og verdien 1 gir søyler uten
mellomrom. For skaleringsform̊al kan det være nyttig å regne ut det totale arealet av
søylene, og dette kan gjøres med trapz(xv,fr). Se dokumentasjonen til hist, bar og
trapz for flere detaljer.

d) Bruk Matlab til å plotte den empiriske kumulative fordelingsfunksjonen F̂ (x) til obser-
vasjonene. Her kan de innebygde funksjonene ecdf og stairs være nyttige. Plott den
kumulative fordelingsfunksjonen F (x) i samme figur, slik at det blir enkelt å sammen-
ligne den med F̂ (x). Gjør dette for parameterverdiene α = 0.1, α = 1 og α = 10.

Ta utgangspunkt i plottene fra c) og d), og ansl̊a den sanne verdien til α. Husk å
begrunne svaret.

Oppgave 4

Simultanfordelingen, f(x, y), til de to diskrete stokastiske variablene X og Y er gitt i følgende
tabell:

y=0 y=1 y=2

x=-1 1
6

1
12

1
12

x=0 1
12

1
6

1
12

x=1 1
12

1
12

1
6

Finn marginalfordelingen g(x) til X og marginalfordelingen h(y) til Y , og beregn forventning
og varians til X og til Y .

Beregn kovariansen mellom X og Y , Cov(X,Y ). Er X og Y uavhengige? Svaret skal begrun-
nes.

Fasit

1. a) 0.251, 0.633 b) 0.42 c) 0.078, 0.078 d) 15



2. a) 0.2, 0.05, 0.001 b) 0.0218, 0.459 c) 0.0037, 0.89

3. a) α1/2

4. Cov(X,Y ) = 1
6


