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(a) Anta at levetiden X for en komponent av type A har en sannsynlighetstetthet gitt ved:

f(x) =

{
1− 0.5x, 0 ≤ x ≤ 2
0 ellers

Beregn F (a) = P (X ≤ a). Hva er sannsynligheten for at komponenten har en levetid
mindre eller lik 1 ? Hva er den forventede levetiden, E(X)?

(b) Fra to komponenter av type A lages en komponent av type B. Komponent B virker
dersom minst en av de av de to komponentene av type A virker. Dersom ingen av de to
komponentene av type A virker vil ikke komponent B virke.

Levetiden Y for komponent B vil derfor være maksimum av levetidene X1 og X2 for de to
komponentene av type A. Regn med at X1 og X2 er uavhengige. Hva er sannsynligheten
for at begge komponentene av type A har en levetid mindre enn 1 ?

(c) La FB(x) = P (Y ≤ x) være sannsynligheten for at en komponent av type B skal ha en
levetid mindre eller lik x. Forklar hvorfor FB(x) = (x− 0.25x2)2

(d) Hva er sannsynlighetstettheten fB(x) for levetiden for komponent B? Hva er den
forventede levetiden for komponent B?

(e) Komponent C best̊ar ogs̊a av to komponenter av type A. Komponent C virker hvis og
bare hvis begge komponenter av type A virker. Hva er sannsynligheten for at komponent
C skal ha en levetid mindre eller lik 1 ?

Oppgave 8. Beregn følgende dobbeltintegraler.

(a)
∫ 1

0

∫ 2

0
(x+ y)dxdy

(b)
∫ 2

1

∫ 2

0
yexdxdy

(c)
∫ 2

1

∫ 2

0
xy2dydx
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Funksjonen f(x, y) er gitt ved: f(x, y) = 2x+ey

e dersom 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1 og f(x, y) = 0
ellers.
(a) Vis at f(x, y) er en sannsynlighetstetthet.
To stokastiske variable X og Y er simultanfordelt med sannsynlighetstetthet f(x, y).
(b) Beregn

F (a, b) =

b∫
−∞

⎛
⎝

a∫
−∞

f(x, y)dx

⎞
⎠ dy.

Beregn F (0.5 , 0.5) . Hvordan vil du tolke dette svaret.
(c) Vis at

fx(x) =

∞∫
−∞

f(x, y)dy =
2x+ e− 1

e

Beregn E(X).

Eksamensoppgavene er laget av Tron Foss.
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