
Norges teknisk�naturvitenskapelige universitet

Institutt for matematiske fag

Side 1 av 3

Faglig kontakt under eksamen:
Clara-Cecilie Günther 98603535

ST1101 SANNSYNLIGHETSREGNING

ST6200 SANNSYNLIGHETSREGNING

Fredag 22. mai 2009

Tid: 09:00�13:00

Tillatte hjelpemidler:

Kalkulator CITIZEN SR-270X eller HP30S med tomt minne.
Statistiske tabeller og formler, Tapir forlag.
K. Rottman: Matematisk formelsamling.
Ett gult stemple A5-ark med egne håndskrevne notater.

Sensur: 12. juni 2009.

BOKMÅL

Oppgave 1

For en bestemt sykdom eksisterer det to forskjellige tester, test A og test B. Resultatet av hver
test er enten positivt eller negativt, der positivt resultat indikerer sykdom. Man er interessert
i å sammenligne disse to testene og gjennomfører en studie der hver deltaker tar begge testene.
Vi antar at om en deltaker virkelig er syk eller frisk bestemmes ved andre undersøkelser.

Vi de�nerer tre hendelser, A: Test A er positiv, B: Test B er positiv og D: Deltakeren er syk.
Følgende sannsynligheter er oppgitt: P (A ∩D) = 0.035, P (D) = 0.05 og P (A) = 0.06.

a) Tegn opp hendelsene A, B og D i et venndiagram. For en tilfeldig valgt deltaker, hva er
sannsynligheten for at test A er positiv gitt at deltakeren er syk? Hva er sannsynligheten
for at en deltaker er syk gitt at test A er positiv?

Er hendelsene A og D disjunkte? Er hendelsene A og D uavhengige? Begrunn svarene.
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Test B måler mengden av et bestemt protein i blodet, og fordelingen til mengden protein
avhenger av om en person er syk eller frisk. LaXD være mengden av proteinet hos en syk person
og la XF være mengden av proteinet hos en frisk person. Vi antar at XD er eksponentialfordelt
med parameter λD = 0.32 og at XF er eksponentialfordelt med parameter λF = 1.73, det vil si

fXD(x) =

{
λDe

−λDx x ≥ 0
0 x < 0

og

fXF(x) =

{
λFe

−λFx x ≥ 0
0 x < 0.

b) Finn de kumulative fordelingsfunksjonene FXD(x) og FXF(x). Hva er sannsynligheten for
at mengden protein i blodet hos en frisk deltaker overstiger en verdi c? Regn ut medianen
i fordelingen til XD.

c) Test B er positiv dersom mengden av det bestemte proteinet i blodet er høyere enn 0.75.
Regn ut sannsynligheten for at test B er positiv for en tilfeldig valgt deltaker gitt at
deltakeren er syk. Regn også ut sannsynligheten for at en deltaker er syk gitt at test B
er positiv. Basert på svarene i a) og c), hvilken test vil du anbefale?

Oppgave 2

La N1 være antall ganger datanettverket går ned et sted på Gløshaugen i løpet av en måned
og N2 antall ganger datanettverket går ned et sted på Dragvoll i løpet av en måned. Anta N1

er poissonfordelt med parameter λ1 = 4.7 og at N2 er poissonfordelt med parameter λ2 = 0.8.
I tillegg antar vi at nettet på Gløshaugen fungerer uavhengig av nettet på Dragvoll.

a) Hvilke forutsetninger kreves for at N1 skal være poissonfordelt? Hva er sannsynligheten
for at nettet går ned to ganger i løpet av en måned på Gløshaugen? Hva er sannsynlig-
heten for at nettet går ned to eller �ere ganger i løpet av en måned på Gløshaugen?

b) Vis at N , totalt antall ganger nettet går ned på Gløshaugen og Dragvoll i løpet av en
måned, det vil si N = N1 + N2, er poissonfordelt med parameter λ = 5.5. Gitt at
nettet går ned fem ganger totalt på Gløshaugen og Dragvoll i løpet av en måned, hva er
sannsynligheten for at tre av gangene er på Gløshaugen?

For å unngå lange nedetider er det alltid en person som har nettvakt. Dersom nettet går ned
varsles nettvakten som deretter rykker ut for å løse problemet. Noen ganger går imidlertid
nettet opp igjen av seg selv etter få minutter. Nettvakten varsles om dette, og i disse tilfellene
slipper nettvakten å rykke ut. La p = 0.6 være sannsynligheten for at nettvakten må rykke ut
når nettet har gått ned. La X være antall ganger nettvakten må rykke ut i løpet av en måned.
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c) Antall utrykninger av nettvakten gitt at nettet går ned n ganger, X | N = n, er binomisk
fordelt. Bruk de�nisjonen av binomisk fordeling til å forklare hvorfor og til å bestemme
parameterne. Hva er sannsynligheten for at nettvakten må rykke ut minst to ganger i
løpet av en måned der nettet går ned �re ganger?

d) I dette punktet skal du ikke sette inn tallverdier for parameterne. Anta at både X og
N er stokastiske, det vil si at vi ikke har observert verdien av N . Utled uttrykk for
simultanfordelingen til X og N , samt marginalfordelingen til X. Finn den ubetingede
forventningen og variansen til X uttrykt ved noen av eller alle parameterne λ, n og p.

Oppgave 3

Sandinnholdet X i en prøve fra jordsmonnet i et bestemt område måles i prosent og antas å
være normalfordelt med forventning µX = 0.40 og standardavvik σX = 0.14.

a) Hva er sannsynligheten for at sandinnholdet i en prøve er mindre enn 0.36? Hva er
sannsynligheten for at sandinnholdet i en prøve er større enn 0.45 gitt at det er større
enn 0.36?

Sandinnholdet Y i en prøve fra et annet område antas å være normalfordelt med forventning
µY = 0.60 og standardavvik σY = 0.10.

b) Hva er sannsynligheten for at sandinnholdet i en prøve fra det første området skal være
høyere enn sandinnholdet i en prøve fra det andre området?

Det tas en prøve fra hvert av områdene. Anta at sanden er jevnt fordelt i hver av prøvene.
3/5 av prøven fra det første området blandes med 2/5 av prøven fra det andre området.

Hva er sannsynligheten for at sandinnholdet i blandingen er større enn 0.50?

c) Vis at sannsynlighetstettheten til T = (X − µX)2/σ2
X er gitt ved

fT (t) =

{
1√
2πt
e−t/2 t ≥ 0

0 t < 0.

Hvilken kjent fordeling er dette? Hva er verdien(e) av parameteren/parameterne i den
kjente fordelingen?


