
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

Faculteit Wiskunde en Informatica

Tentamen Kansrekening en Statistiek (2S270),
vrijdag 13 augustus 2002, 9.00 - 12.00 uur.

Dit is een tentamen met gesloten boek. De uitwerkingen van de opgaven
dienen duidelijk en overzichtelijk te worden opgeschreven. Voor elk van de
5 vragen levert een goed antwoord 2 punten op. Het cijfer is het totaal van
de behaalde punten, afgerond op een geheel getal.

Op elk ingeleverd vel je naam, de code van het college en de datum van het
tentamen noteren. Je mag gebruikmaken van het Statistisch Compendium
en van een rekenmachine.

==========================================

1. In een zak zitten 5 zuivere munten. Op 2 munten staat aan beide zijden
H geschreven, op 1 munt staat aan beide zijden T geschreven, terwijl op
de resterende 2 munten op één zijde H en op de andere zijde T geschreven
staat.

(a) Sluit je ogen, trek op toevallige wijze een munt uit de zak, werp die
munt en leg hem op tafel. Wat is de kans dat de onderkant H is?

(b) Open je ogen en kijk naar de munt die op tafel ligt. Je ziet dat de
bovenkant H is. Wat is nu de kans dat de onderkant H is?

(c) Je gooit nogmaals met dezelfde munt, en ziet dat de bovenkant weer
H is. Wat is nu de kans dat de onderkant H is?

2. De levensduur van een machine, gerekend in jaren, is een stochastische
variabele T met kansmassafunctie f . Bereken P (X = s|X > t) en E(X|X >
t) voor 0 ≤ t < s in de volgende gevallen:

(a) f(x) = 1
10 (x = 1, . . . , 10).

(b) f(x) = 2−x (x = 1, 2, . . .).
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3. Zij (X, Y ) het paar stochastische variabelen met gezamenlijke kansdichthei-
dsfunctie

f(x, y) =

{
4e−2y (0 ≤ x ≤ y)
0 (elders).

(a) Bereken E(Y |X = x), de conditionele verwachting van Y gegeven
X = x.

(b) Bereken Cov(X, Y ), de covariantie van X en Y .

4. Laat X en Y onafhankelijke stochastische variabelen zijn met een expo-
nentiële verdeling met parameter 1. Zij

U = min{X, Y }, V = max{X, Y }, W = V − U.

(a) Bereken de gezamenlijke kansdichtheidsfunctie van het paar (U, V ).

(b) Zijn U en W onafhankelijk? Motiveer het antwoord.

(c) Zijn V en W onafhankelijk? Motiveer het antwoord.

5. Gooi n keer met een zuivere 5-kantige dobbelsteen. Zij Sn het aantal
worpen dat 3 oplevert.

(a) Geef een bovenafschatting van P (|Sn − 1
5n| ≥ t

√
n) als functie van t

m.b.v. de Chebyshev-ongelijkheid.

(b) Bereken limn→∞ P (|Sn − 1
5n| ≥ t

√
n) als functie van t.
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