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Op de achterkant van dit tentamen zijn twee tabellen ingevoegd.

Gebruik yan een zakrekenmachine is toegestaan maar niet nodig.
De vier opgaven hebben gelijk gewicht.

Licht je antwoorden toe!

Opgave L. De stochastische grootheden Xt, . . . , Xn zijn onaftrankelijk en identiek verdeeld met kans-

dichtheid
42-ngn-t (r - 0)z-æ, 

æ Ç {1.,2}.Pe\r): 2_e , ætt

Hierin is 9 e (0, 1") een onbekende parameter, en n ) 100 is bekend. Dan geldt dat EsXl : 2lQ - e)

en vard Xt:20(I - 0)lQ - 0)2.Oewaarneming is X: (Xr,.. .,Xn).
a Bepaal de momentenschatter voor d.

b Bepaal de meest aannemelijke schatter voor 0.

c Bepaal de Fisher informatie voor d in X¿ enin X.
d Bepaal een betrouwbaarheidsinterval voor d met beüouwbaarheidsniveau bij benadertng 95Vo .

Opgave 2. De stochastische grootheden Xt, . . . , Xn zijn onderling onafhankelijk en continu verdeeld

met kansdichtheid

f o@) : 2oæe-e*'!,2s'

Hierin is d > 0 een onbekende parameter, en n : 10. Dan bezit de variabele 20Xn2 een chikwadraat

verdeling met 2 vrijheidsgraden. De waarneming is X : (Xt,. . . , X",),
a Welke verdeling bezit20D,?:rX7l
b Bepaal de meest onderscheidende toets voor f/s: á : 1 tegen HI 0 : 2 bij onbetrouwbaarheids-

drempel5 Vo.

c Bepaal de uniform meest onderscheidende toets voor Ho:O 1 1 tegen H¡ 0 ) L by onbenouw-

baarheidsdrempel5 7o. Licht je antwoord toel
d Bepaal een exact 95Vo betrouwbaarheidsinterval voor d.

Opgave 3. De stochastische gtootheden Xt,. . . , Xn zijn onderling onaftrankelijk en continu verdeeld

volgens de kansdichtheid

Í.-,B@) : c(a, P) *'-t (t - *)þ ro<,<t.

Hierin zijn a > 0 en B > 0 onbekende parameters en is c(o, þ) een constante die van (a, þ) afhangt.
De waarneming is X : (Xt,.. . ,Xn).

a Bepaal een voldoende statistische vector voor (", þ).
b Bepaal een voldoende en volledige statistische vector voor (", þ),
c Geef de definitie van een unifonn minimum variantie zuivere (UMVZ) schatter voor g(a, B), n

termen van mean square enor.
d Bepaal een UMVZ schatter voor g(a, B) : E.",þtog(X1/(t - Xr)). Lichtje antwoord toe!

Opgave 4. De stochastische grootheid X bezitde kansdichtheid

pe(r):\t,ru.'ry+

Hierin is d > L een onbekende parameter. We nemen alleen X waar, geen steekproef.
a Toon aan: 2Xl3 is een zuivere schatter van d.

b Bepaal de MSE van2X/S.
c Toon aan: de a-posteriori verdeling van 0 relatieftot de a-priori dichtheid n(0) : 20-31,6>y is de

homogene verdeling op [1, X].
d Bepaal de Bayes schatter voor d.

e Welkevandetweeschatters,2XfSofdeBayesschattetverdientdevoorkeuralsdewarewaarde
van de parameter gelijk is aan 0 : L? En welke als d : L0?
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