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Bij clit hertentamen is het gebruik van boel< en aantekeningen niet toegestaan. Er
zijn 8 vragen. Eike vraag is een aantal punten waard, clat vetgeclrukt is aangegeven.

Het totaal aantal punten is 100. Er zijn vragen in drie categorieën: R: reproductie,
T : toepassing, I : inzicht.

Schrijf je naam, studentnummer en stuclierichting op elk blad dat .je inlevert. Mo-
tiveer steeds je antwoorclen: een los antwoorcl zonder uitleg is niet voldoencle. Elke
berekening dient van een toelichting te worclen voorzien.

(1) [R]
(o) [f] Waar moet een gebeurtenis A aan volcloen opclat clie onafhankelijk

van zichzelf is?

(b) [5] Gegeven zijn twee gebeurtenissen A en B met P(A) : fi en P(B) : f .

Geef cle beste ondergrens voor F(A n B").

(2) [T] Zij X cle N-waarclige stochast met kansmassafunctie

Px(n):

(o) [r] Bereken C.

(b) t5l Bereken E(x I x > N). F
(3) [T] Zij X cle (0, co)-waarclige stochast rnet kansclichtheidsfunctie

C, I1n1N,
*cn ¡t¡ <n12N.
0, elclers.

f x@): Cr, r€(0, 10),

0, elders.

(u) [S] Bereken C.

(b) t5] Bereken de moment-genererende functie van X
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(4) tT] Zij (X,Y) het paar (0,oo)-waarclige stochasten met gezamenlijke kans-
dichtheidsfunctie

fx,v(r,Y):
Clr-' - a-11,
0,

r,A e II,2],
elders,

waar C-r: 2(iog 2 - I).
(u) [z] Bereken f"(s)
(b) [8] Bereken E(X I Y : a).

(5) [T] Zlj U de unjÍarm verdeelde stochast op l-2,2).
(u) lZ] Bereken de kansdichtheiclsfunctie van de stochasl V : U3.

(b) l8l Bereken tr(Y I Y > 0).

(6) tR] Zij X : (X,),exo de Markovketen met toestanclsruimte S : {1,2}, start-
verdeling ¡ : (å,å) 

"" overgangsmatrix

(u) [Z] Berel<en F(X, : 1;

(b) [8] Bereken tr(Xo : I I Xz: I).

(7) lR] Zij X : (X,),,ero. de Markovketen met toestandsruimte ,S : {1,2,3} en

overgangsmatrix

/+ 0 å\,:l+ o il
\+ o+)

ff trl [5] Is X irreducibel? Is X aperiodiek?

(b) t5] Heelt X een unieke stationaire kansverdeling tr? Zo ja, wat is clie?

(8) lI] Zij (&)o.x een rij onafhankelijke, identiek verdeelcle, ìR-waardige stochasten
met gemidclelcle p € R en variantie o2 e (0, -) Voor n € N[, zij Xn :
* I:-, X¿ het ernpirisch gemiddelde van de eerste r¿ stochasten.rL UL:T

(u) [Z] Hoe luiclt cle zwakke wet van de grote aantallen voor i,,, n -+ æ?

(b) [8] Geef het bewijs van deze wet met behulp van cle ongelijkheid van
Chebyshev.

': (i i)
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