
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
Faculteit Wiskunde en Informatica

Tentamen Mathematische Statistiek (2WS05 en 2S990 (uitloop)) op 25 januari 2007, 14.00-
17.00 uur.

U mag alleen gebruik maken van een onbeschreven Statistisch Compendium (dikt. nr. 2218)
en van een zakrekenmachine. De uitwerkingen van de opgaven dienen gemotiveerd, duidelijk
geformuleerd en overzichtelijk opgeschreven te worden.
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(Totaal 30 punten.)

NB: Studenten kiezen óf voor de versie 2WS05 (nieuwe versie Mathematische
Statistiek sinds studiejaar 2006-2007) óf voor de versie 2S990 (uitloop oude versie
Mathematische Statistiek).

1. Gegeven is een steekproef X1, . . . , Xn uit een verdeling met kansdichtheid gegeven door
fθ(x) = θ−2 x e−x/θ (x > 0) en 0 elders.

(a) Bepaal een schatter θ̂ met behulp van de Maximum-Likelihoodmethode.

(b) Bepaal een voldoende steekproefgrootheid voor θ.

(c) Bepaal de Cramér-Rao ondergrens voor zuivere schatters van θ.

(d) Bepaal de zuivere schatter met minimale variantie (UMVUE) voor θ. U mag
gebruiken dat de familie van kansverdelingen met dichtheid fθ (θ > 0) volledig is.

2. Gegeven is een steekproef X1, . . . , Xn uit een normale verdeling met onbekende ver-
wachting µ en bekende standaardafwijking σ = 2.

(a) Hoe groot moet de steekproefomvang n minimaal zijn om met een 95% betrouw-
baarheid de waarde voor µ met een maximale afwijking van 0, 1 te kunnen bepalen?

(b) Bepaal de meest onderscheidende (MP)-toets met significantieniveau 5% (α =
0, 05) voor het toetsingsprobleem H0 : µ = 1 tegen H1 : µ = 2.

(c) Bepaal de meest onderscheidende (MP)-toets met significantieniveau 5% (α =
0, 05) voor het toetsingsprobleem H0 : µ ≤ 1 tegen H1 : µ > 1.

(d) Beschouw het toetsingsprobleem uit onderdeel (c) met n = 36. Voor welke µ geldt
dat het onderscheidingsvermogen gelijk is aan 0, 9?
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(e) Toon aan dat de Generalized Likelihood Ratio (GLR) toets voor het toetsingspro-
bleem H0 : µ = 1 tegen H1 : µ 6= 1, de nulhypothese verwerpt indien voor zekere
c > 0 er geldt dat X − 1 ≥ c of X − 1 ≤ −c.

3. (alleen voor 2S990) Zij X1, . . . , Xn een steekproef uit een Bernoulliverdeling met
parameter p, d.w.z. een binomiale verdeling met n = 1 en succeskans p.

NB Opgaven b) en c) kunnen onafhankelijk van a) gemaakt worden.

(a) Construeer een asymptotisch 95%-betrouwbaarheidsinterval voor p(1− p).

(b) Bepaal de Maximum-Likelihoodschatter van P (X = 1)/P (X = 0) als X een Ber-
noulliverdeling heeft met parameter p. Geef duidelijk aan welke resultaten U ge-
bruikt.

(c) Bepaal de asymptotische verdeling van de bij (b) gevonden schatter. Geef duidelijk
aan welke resultaten U gebruikt.

3. (alleen voor 2WS05) De toets van Dixon is een veelgebruikte toets om te onder-
zoeken of de grootste waarneming uit een steekproef een uitbijter is. De bijbehorende
toetsingsgrootheid Q voor een steekproef X1, . . . , Xn wordt gegeven door

Q :=
X(n) −X(n−1)

X(n) −X(1)
,

waarbij zoals gebruikelijk X(i) de ie order statistic is, d.w.z. de ie waarde als men de
waarnemingen van klein naar groot ordent. Een experiment levert de volgende gegevens
op.

10, 0 9, 6 10, 2 11, 1

(a) Toets met α = 0, 10 of binnen deze reeks waarnemingen de waarde 11, 1 een uitbij-
ter is. Geef aan wat het kritieke gebied is en motiveer Uw antwoord. Gebruik dat
de toetsingsgrootheid Q onder de nulhypothese en de aanname van normaliteit de
volgende verdeling bezit:

P(Q > x) 0, 95 0, 90 0, 80 0, 20 0, 10 0, 05
x 0, 033 0, 065 0, 130 0, 560 0, 679 0, 765

(b) Geef twee nadelen van de toets van Dixon in het algemeen.

(c) Een student probeert het uitrekenen van de toetsingsgrootheid als volgt te pro-
grammeren in R.

Dixontest <- function(data){
n <- length(data)
(data[n]-data[n-1])/(data[n]-data[1])
}

Welke fout maakt de student? Hoe zou het programma verbeterd kunnen worden?
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