
Studeerwijzer 2007/2008 voor Kansrekening (2DI25)

Leerdoelen

De studenten moeten na afloop elementaire berekeningen met kansmodellen kunnen uitvoeren.
Ze moeten verder eenvoudige situaties waarin toeval een rol speelt kunnen modelleren en
analyseren met kansverdelingen. De berekeningen die ten grondslag liggen aan dergelijke
analyses moeten ze adequaat kunnen documenteren.

Docenten

Docent(e) Taak Adres Telefoon E-mail
dr. A. Di Bucchianico hoorcollege HG 10.17 2902 a.d.bucchianico@tue.nl
dr. F.R. Nardi instructie HG 10.20 4232 f.r.nardi@tue.nl
drs. C.M.J. Rusch-Groot instructie HG 10.25 3637 c.m.j.rusch@tue.nl

Voorkennis

Om dit vak goed te kunnen volgen is het nodig voldoende kennis te hebben opgedaan bij de
volgende vakken:

• 2DI15 Analyse

• 2IT05 Logica en verzamelingenleer

In het bijzonder dient U de volgende begrippen te kennen en/of te kunnen toepassen:

• elementaire verzamelingenleer: Venndiagrammen, vereniging, doorsnede, complement
van verzamelingen

• faculteitfunctie n!, binomiaalcoefficiënten
(
n
k

)
en hun eenvoudige interpretatie in de com-

binatoriek

• elementaire functies en hun grafieken (lijnen, kwadratische functies, exponentiële func-
tie, indicatorfunctie)

• het limietbegrip en enkele standaardlimieten.

• het begrip differentiëren, standaardregels om afgeleiden te bepalen(som- en produktre-
gel, kettingregel).

• reeksen (geometrische reeks, Maclaurin/Taylor reeksen).

• integratie: definitie, interpretatie, enkele standaardintegralen, partiële integratie
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Onderwijsvorm en data

• Hoorcolleges (2 uur per week). Op de hoorcolleges wordt de stof globaal uitgelegd om
de studenten te helpen de leerstof uit het leerboek te bestuderen. Tevens worden er
extra voorbeelden getoond die niet in het leerboek staan.

• Instructies (2 uur per week). Op de instructies wordt de mogelijkheid geboden onder
begeleiding van een instructeur opgaven te oefenen.

Studiemateriaal

• M. Baron, Probability and Statistics for Computer Scientists, Chapman and Hall/CRC.

• Statistical Compendium, dikt.nr. 2218.

Examinering

De examinering bestaat uit drie onderdelen, nl. 2 tussentoetsen en 1 schriftelijk tentamen.
De tussentoetsen duren 1 uur en worden gehouden tijdens een instructie (zie tijdschema
instructie). Bij de tussentoetsen mag gebruik gemaakt worden van al het studiemateriaal. Het
tentamen is schriftelijk en duurt 3 uur. Bij het tentamen mogen een onbeschreven Statistical
Compendium en een (grafische) zakrekenmachine worden gebruikt.
De tentamenstof bestaat uit de hoofdstukken 1 tot en met 5 van het boek van Baron. Dit
vak wordt dit jaar voor het eerst gegeven in verband met een nieuw informatica curriculum.
Er zijn dus geen oude tentamens. Kansrekening was echter voorheen het eerste gedeelte van
het vak 2S970 Wiskunde 5. De tentamenopgaven van 2S970 zijn daarom interessant; meestal
zijn de eerste 3 opgaven van zulke tentamens vragen over kansrekening en representatief
voor tentamenvragen voor het nieuwe vak 2DI25. Zie Studyweb jaar 2006-2007 voor nadere
informatie. N.B. Het onderwerp Simulatie kwam niet voor in het vak 2S970.

Tussentoetsdata:

• 27 september 2007, 9.15-10.15 uur (mogelijkheid tot vragenstellen van 8.45 tot 9.15
uur).

• 1 november 2007, 9.15-10.15 uur (mogelijkheid tot vragenstellen van 8.45 tot 9.15 uur).

Tentamendata:

• 14 november 2007, 9.00-12.00 uur.

• 17 januari 2008, 14.00-17.00 uur.

Tussentoetsen

Er worden bij de instructie twee toetsen gegeven die meetellen voor het eindcijfer. Zie onder
voor de manier waarop de toetsen beoordeeld worden en zie tentamen en bepaling eindcijfer
hoe de toetsen meegerekend worden in het eindcijfer. Bij de tussentoetsen mag gebruik
gemaakt worden van al het studiemateriaal.
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Verhindering: Indien U een goede reden heeft waarom U verhinderd bent bij een tussen-
toets kunt U dat (met reden) melden bij a.d.bucchianico@tue.nl. Er wordt een inhaalmoge-
lijkheid gepland.

Beoordeling tussentoetsen De gang van zaken bij de toetsen is de volgende. Spoedig
na de toets komt op Studyweb een uitwerking te staan. U dient aan de hand van deze
uitwerking uw eigen werk te beoordelen. Deze beoordeling (ook wel reflectie genoemd) moet
niet in de vorm van een cijfer, maar U moet aangeven waar U fouten gemaakt heeft en wat
beter had gekund. Het is vooral van belang dat U in de beoordeling van uw eigen werk laat
zien dat U nu snapt wat al of niet fout is gegaan. Deze reflectie stuurt U per email naar
a.d.bucchianico@tue.nl. De reflectie wordt samen met het ingeleverd verslag beoordeeld.
Een matig ingeleverd verslag kunt U compenseren met een goede reflectie. Voor elk toets
kunt U 0 of 1 punt halen (het is dus alles of niets). De toetsen tellen samen voor 20% mee
(globaal). Zie ook verderop.

Tentamen en bepaling eindcijfer

De tentamenstof bestaat uit de hoofdstukken 1 tot en met 5. De afronding van dit vak bestaat
uit twee gedeelten:

• ER MOET OP TWEE INSTRUCTIES EEN TOETS GEMAAKT WORDEN (zie elders
voor de data). Deze toetsen tellen mee in de eindbeoordeling voor dit vak. Als U niet
aan de toetsen deelneemt wordt het zeer moeilijk het vak te halen.

• EINDCIJFER: er kan slechts een voldoende behaald worden als het onafgeronde punt
voor het schriftelijk een 5 of meer is. Elk van de tussentoetsen wordt met een 1 (vol-
doende) of 0 (onvoldoende) beoordeeld. De tussentoetsen tellen samen (v) in principe
voor 20% mee, het schriftelijk (x, onafgerond) voor 80%. Het eindcijfer is in principe
dus gelijk aan 0.8 ∗ x + v. ECHTER, indien x < 5 wordt het eindcijfer vastgesteld op
het minimum van 5 en 0.8 ∗ x + v.

Punt =

{
0.8 ∗ x + v als x ≥ 5
Minimum{5, 0.8 ∗ x + v} als x < 5

• Behaalde toetsen blijven geldig voor de herkansing, maar ook eventueel voor volgend
jaar.

Software

Tijdens het college en de instructies zal het gebruik van software in de kansrekening gëıllustreerd
worden aan de hand van Mathematica (al gëıntroduceerd bij 2DI15 Analyse). Voorbeelden
hiervan zijn berekeningen van verwachtingen en varianties waarvoor het vaak nodig is in-
tegralen of reeksen te evalueren, alsmede implementaties van simulaties. De TU/e heeft
Mathematica campuslicenties afgesloten voor zowel Windows als Linux.

Studyweb

In Outlook komen onder

Public Folders/All Public Folders/Studyweb/2007-2008/W & I/2DI25 Kansrekening
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beschikbaar deze studiewijzer, een aantal recente tentamens met uitwerkingen en de college-
sheets. Tevens zijn er andere nuttige folders.

Opmerking: U heeft zoals bekend slechts toegang tot deze folders als U zich voor dit vak
heeft aangemeld op de site http://studyweb.tue.nl. Kies voor inschrijving vakken. Via
deze site kunt U uiteraard ook direct naar de folders gaan. Vanwege de vereiste synchronisatie
van databases kan het even duren voordat U na aanmelding toegang krijgt tot de Studyweb
folders van dit vak.

Tijdschema colleges dinsdag 3+4 (Auditorium 9)

Week Datum Boek Onderwerpen
1 28 augustus §§ 1.1-1.2 en §§ 2.1-2.2 basisregels kansrekening
2 4 september §§ 2.3-2.4 basisregels kansrekening
3 11 september §§ 3.1-3.3 discrete kansverdelingen
4 18 september § 3.4 discrete kansverdelingen
5 25 september geen hoorcollege
6 9 oktober §§ 4.1-4.2 continue kansverdelingen
7 16 oktober §§ 4.2 (vervolg)-4.3 continue kansverdelingen
8 23 oktober §§ 5.1-5.2 simulatie
9 30 oktober § 5.3 simulatie

10 6 november samenvatting

Tijdschema instructies donderdag 1+2 (Auditorium 8)

Iedere week worden opgaven uit het boek voorgesteld om thuis of tijdens de instructie te
maken. Tentamenopgaven worden ook geoefend tijdens instructies (zie schema) omdat ze
uitgebreider zijn dan de opgaven uit het boek.

Week Datum Boek Onderwerpen
1 30 augustus §§ 1.1-1.2 en §§ 2.1-2.2 H1: 4; H2: 1, 3, 5, 6, 10, 13, 15,

21
2 6 september §§ 2-3-2.4 H2: 4, 6, 14, 16, 24, 26, 28, 30
3 13 september §§ 3.1-3.3 H3: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12
4 20 september § 3.4 H3: 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 31,

33, 36
5 27 september tussentoets; herhaling stof door

maken tentamenopgaven
6 11 oktober §§ 4.1-4.2 H4: 2, 4, 6, 7, 10,
7 18 oktober §§ 4.2 (vervolg)-4.3 H4: 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19,22,

24
8 25 oktober §§ 5.1-5.2 H5: 1, 2, 3, 4, 5, 6
9 1 november § 5.3 tussentoets; H5: 7, 8

10 8 november H5: 9, 10; oefenen met tentamen-
opgaven
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