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Dit is een tentamen met gesloten boek. De uitwerkingen van de opgaven dienen duidelijk en overzichtelijk
te worden opgeschreven. Het aantal punten van elk onderdeel staat bij elke opgave. Het cijfer is het
totaal van de behaalde punten gedeeld door 3+4+5+3+5=20, afgerond op een geheel getal. Onderdelen
aangegeven met een sterretje zijn lastiger.

Op elk ingeleverd vel de naam van de student, de code van het college en de datum van het tentamen
noteren.

U mag gebruik maken van een onbeschreven Statistisch Compendium en een (grafische) rekenmachine.
===========================================================

1. Knikkers in urnen.
In een urn zitten 10 knikkers. We trekken deze knikkers één voor één, zonder teruglegging. We
nemen aan dat de kans dat we een knikker trekken proportioneel is met zijn massa.

(a) (5 punten) Laat zien dat als alle knikkers even zwaar zijn, de tweede knikker met gelijke kans
elk van de 10 knikkers is.

(b) (5 punten) Stel er zijn 5 lichte knikkers van 10 gram, en 5 zware knikkers van 20 gram. Wat
is de kans dat de tweede knikker die we trekken licht is? Reflecteer op je antwoord.

(c) (10 punten)∗ Wat is, bij de verzameling van 10 knikkers bij vraag 1(b), het verwachte gewicht
van de eerst getrokken knikker, de tweede getrokken knikker en de derde∗ getrokken knikker?

(d) (10 punten) Stel, we hebben een gelijk aantal van n zware en lichte knikkers, waarbij n heel
groot is. We trekken 15 knikkers. Waar convergeert de kans op 6 zware knikkers naartoe?

2. Laat X,Y onafhankelijk en gelijkverdeelde uniforme random variabelen zijn op het interval (0, 1),
zodat fX(x) = fY (x) = 1 voor x ∈ (0, 1) en 0 anders.

(a) (5 punten) Wat is de dichtheid van 1/X?

(b) (10 punten) Laat zien dat V := X − Y de volgende dichtheid heeft:

fV (v) =


0 v < −1,

1 + v v ∈ [−1, 0],

1− v v ∈ [0, 1],

0 v > 1.

(c) (10 punten) Bereken de moment genererende functie en de karakteristieke functie van V .

(d) (15 punten) StelX1, . . . , X100 zijn onafhankelijke random variabelen met een uniforme verdeling
op (0, 1). Benader de kans dat X2

1 + · · ·+X2
100 ≤ 36.
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3. Gezamenlijke verdeling.
De (discrete) random variabelen (X,Y ) hebben een gezamenlijke kansmassafunctie op {0, 1, 2, 3, . . .}2
van de vorm

fX,Y (x, y) = c e−2x x
y

y!
,

voor een zekere c > 0. De gezamenlijke kansmassafunctie is nul anders.

(a) (10 punten) Laat zien dat c = (e−1)/ e .

(b) (10 punten) Bereken E[X] en E[Y ].

(c) (15 pnten) Bereken E[X | Y = 1]. Zijn X en Y onafhankelijk?

(d) (15 punten) Bereken de moment genererende functies van X en van Y .

4. Karakterising verdeling onafhankelijkheid Poisson random variabelen.
Laat (X,Y ) twee random variabelen zijn op {0, 1, 2, · · · }. Conditioneel op (X,Y ) = (x, y), laat
(Xp, Yq) onafhankelijke binomiaal verdeelde variabelen zijn met x en y experimenten en succeskansen
p en q, zodat, voor 0 ≤ k ≤ x, 0 ≤ l ≤ y,

P(Xp = k, Yq = l | (X,Y ) = (x, y)) =

(
x

k

)
pk(1− p)x−k

(
y

l

)
ql(1− q)y−l.

(a) (10 punten) Stel dat (X,Y ) onafhankelijke Poisson random variabelen zijn met verwachtin-
gen µX en µY , respectievelijk. Laat zien dat Xp + Yq een Poisson random variabele is met
verwachting pµX + qµY .

(b) (20 punten)∗ Laat zien dat als, voor elke p, q ∈ [0, 1], de random variabele Xp +Yq een Poisson
verdeling heeft met verwachting pµX +qµY , dat dan (X,Y ) twee onafhankelijke Poisson random
variabelen zijn met verwachtingen µX en µY , respectievelijk.

[Hint: Laat eerst zien dat de marginale verdelingen van X en Y Poisson zijn met verwachtingen
µX en µY , respectievelijk. Druk dan de moment genererende functie MXp+Yq(t) = E[et(Xp+Yq)]
van Xp + Yq uit in termen van de gezamenlijke moment genererende functie MX,Y (t1, t2) =
E[et1X+t2Y ] van (X,Y ). Kies dan t, p en q zodanig dat MXp+Yq(t) = MX,Y (t1, t2) en gebruik
dit om te laten zien dat MX,Y (t1, t2) gelijk is aan de moment genererende functie van twee
onafhankelijke Poisson random variabelen met de correcte verwachtingswaarden.]

5. Geef een gemotiveerd antwoord op de volgende vragen:

(a) (10 punten) A,B,C zijn drie onafhankelijke gebeurtenissen met P(A) = 1/2, P(B) = 1/3 en
P(C) = 1/6. Wat is de kans dat precies één van de gebeurtenissen A,B of C optreedt?

(b) (15 punten) Twee darters spelen wedstrijd waarin degene die het eerst 3 legs wint, heeft
gewonnen. Speler 1 is net iets beter dan speler 2, want speler 1 wint een leg met kans 60% en
speler 2 met kans 40%. Wat is de kans dat speler 1 de wedstrijd wint?

(c) (15 punten)∗ Laat E een exponentiële verdeling hebben met verwachting 1, ofwel, de kans-
dichtheid van E is fE(x) = e−x voor x ≥ 0 en 0 anders. Bereken E[e−E2/2+E ].

(d) (10 punten) Laat weer E een exponentiële verdeling hebben met verwachting 1, ofwel, de
kansdichtheid van E is fE(x) = e−x voor x ≥ 0 en 0 anders. Bereken de dichtheid van Es,
waarbij s > 0.

Succes!
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