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Innlevering 2

Dette er den andre av to innleveringer i blokk 1. Denne øvingen skal oppsummere pensum
forelest i uke 37-39. Øvingen handler om forventningsverdi, varians, kovarians og diskrete og
kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.

Oppgave 1

Det har kommet en effektiv behandling for en dødelig sykdom der en tidligere ikke hadde noen
behandling. Det planlegges en masseundersøkelse av alle voksne nordmenn, dvs. 3 mill. indi-
vider. En vet at sannsynligheten for at en voksen nordmann har denne sykdommen er 0.003.
En ønsker alts̊a å identifisere de individer som har sykdommen med en laboratoriumsprøve.

En vet at for en person med denne sykdommen s̊a vil prøven sl̊a ut med sannsynlighet 0.99. P̊a
den andre side s̊a vil prøven sl̊a ut feilaktig p̊a personer uten sykdommen med sannsynlighet
0.005.

Hendelsen at en person har sykdommen benevnes D og hendelsen at prøven sl̊ar ut benev-
nes A.

a) Hvor mange voksne nordmenn ville en forvente har sykdommen?

Hvor mange av disse vil en forvente ikke blir avslørt av prøven?

Benytt Bayes regel og utled svarene i den notasjon som er gitt over før tallsvar regnes ut:

b) Hva er sannsynligheten for at en person som prøven har sl̊att ut for, ikke har sykdom-
men?

Hva er sannsynligheten for at en person som prøven ikke har sl̊att ut for, har sykdom-
men?

Gi en kort kommentar til svarene.

Oppgave 2 Kulepenn-forhandleren — Eksamen desember 2005, oppgave 2 av 3

En forhandler kjøper inn et stort parti kulepenner og selger det videre til kunder. Han f̊ar
klage p̊a alle kulepenner som ikke virker. Anta først at antallet klager, X, er poissonfordelt
med parameter λ > 0:

p(x;λ) =
λx

x!
e−λ ; x = 0, 1, 2, . . .

a) Anta, kun i dette punktet, at λ = 7. Finn sannsynligheten for at forhandleren f̊ar en
eller flere klager. Finn ogs̊a sannsynligheten for at forhandleren f̊ar færre enn tre klager,
gitt at han f̊ar en eller flere klager.
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Leverandøren av kulepenner har tre fabrikker, benevnt A, B og C, som produserer med ulik
kvalitet. Forhandleren mottar varepartiet fra en av fabrikkene men han vet ikke fra hvilken.
Dersom varepartiet kommer fra fabrikk A vil antall klager være poissonfordelt med parameter
λA = 5, hvis partiet er fra fabrikk B og C er klagefordelingsparameteren henholdsvis λB = 15
og λC = 20. Forhandleren antar i utgangspunktet at det er sannsynlighet pA = 0.5 for at
varepartiet kommer fra fabrikk A og sannsynlighet pB = pC = 0.25 for hver av fabrikkene B
og C.

b) Utled et uttrykk for den marginale sannsynlighetsfordelingen for antall klager forhand-
leren kan regne med å f̊a.

Utled uttrykk for forventet antall klager han mottar n̊ar han selger varepartiet med
kulepenner. Sett inn verdiene for λA, λB og λC samt for pA, pB og pC , og regn ut
tallsvaret.

Oppgave 3

Levetiden T til en elektronisk komponent antas å være eksponentialfordelt med sannsynlig-
hetstetthet

f(t) =
1

µ
e
− t
µ .

Hvis forventet levetid er 20 000 timer, hva er da sannsynligheten for at en tilfeldig valgt
komponent har levetid p̊a mere enn 60 000 timer?

Hvis levetiden til en tilfeldig valgt komponent overstiger 50 000 timer med sannsynlighet 0.1,
hva er da forventet levetid?

Oppgave 4 Overbooking — Eksamen mai 1996, oppgave 2 av 3

Ut fra statistiske materiale over lengre tid har et flyselskap erfaring for at 7 prosent av samtlige
passasjerer ikke kommer til bestilt avgang. Anta at hver passasjer møter uavhengig av de andre
passasjerene. For bedre å utnytte flysetekapasiteten tar derfor flyselskapet flere bestillinger
enn det er plasser p̊a flyene - s̊akalt overbooking. I det følgende skal vi se p̊a effekten av dette
for et Boeing 747 fly med 243 seter.

a) Anta at en tar imot n plassbetillinger p̊a flyet. Begrunn hvorfor antall passasjerer,
X, som virkelig møter til avgang er binomisk fordelt. Hva er forventningsverdien og
variansen til X? Bruk Matlab til å plotte fordelingen til X.
Hint: funksjonen binopdf() kan være nyttig.

Hvis en passasjer ikke f̊ar plass p̊a grunn av overbooking, f̊ar han en erstatning p̊a 4000 kroner
av flyselskapet. Anta p̊a den annen side at flyselskapet taper 1000 kroner for hver ledige plass
som ikke utnyttes.
Anta at flyselskapet velger en overbooking-strategi slik at det tas imot n bestillinger.

b) Sett opp et uttrykk for forventet tap for flyselskapet i dette tilfellet. Bruk Matlab til
å plotte denne funksjonen for 243 < n < 280. Bruk grafen til å vurdere hvor mange
plassbestillinger flyselskapet bør ta imot for å minimere forventet tap. Hva er forventet
tap i dette tilfellet?



c) I denne deloppgaven antar vi at flyselskapet har gjort en ny analyse og kommet frem
til at sannsynligheten for at en passasjer ikke møter opp til en flyavgang er 10%. Bruk
Matlab til å plotte funksjonen for forventet tap for dette tilfellet for 243 < n < 280. Gir
den nye informasjonen grunnlag for å endre overbooking-strategi?

Anta i resten av oppgaven at antall fremmøtte, X, er tilnærmet normalfordelt med forventning
og varians:

E(X) = 0.93n Var(X) = 0.0651n.

d) Plott den normalfordelte tilnærmingen sammen med den binomiske fordelingen fra opp-
gave a). Er tilnærmingen rimelig?

e) Anta at en overbooker med 12 seter, alts̊a at en tar imot 255 plassbestillinger. Hva er
da sannsynligheten for at alle passasjerene som møter til avgang f̊ar plass? Hvor stor
overbooking kan en maksimalt gjøre hvis en ønsker en sannsynlighet minst 0.99 for at
alle passasjerene skal f̊a plass?

f) Hva blir forventet tap for en avgang hvis det tas nøyaktig 243 bestillinger?

Fasit

1. a) 9000, 90 b) 0.6266, 3.02 · 10−5

2. a) 0.9991, 0.0288 b) 11.25

3. 0.0498, ca. 21 715 timer

4. a) 225.99, 15.82 b) 258, 5564 c) 265, 6669 e) 0.925, 251.2 f) 17010


