
Inleiding Statistiek - Tentamen 17 december 2015

Aan het eind van het tentamen is een tabet ingevoegd.
Gebruik van een zakrekenmachine is toegestaan maar niet nodig.

De vier opgaven hebben gelijk gewicht.
Licht je antwoorden toe!

Opgave 1. De stochastische grootheden X1, ...,Xnzijn onderling onafhankelijk en identiek verdeeld
met kansdichtheid

u-@-0) aßætQ,
0 anders.

Ío(r) :

De parameter d e R is onbekend. Laat Xg¡ : min(Xr, ...,Xn). De exponentiële verdeling met
parameter À heeft kansdichthei d æ r+ Àe-\', voor ,r ) 0; en heeft verwachting t /Àen variantie 1/À2.

, a. Laat zien datXftl - d exponentieel verdeeld is met parameter n.
J Q W"tt. van de schatters X<rl + cvoor 0 verdient de voorkeur (c € IR)?

¡r Q) Bepaal een exact betrouwbaarheidsinterval met beûouwbaarheid g5% voor 0.

Opgave 2. De stochastische grootheden Xr,... ,Xn zijn onderling onafhankelijk met kansdichtheid
Pe(x¿-r):0r-t(1-d),vooræ:!,2,....Hierinisde(0,1)eenonbekendðparameter.Menkan
laten zien datB6X¿: (1 - d)-1 

"n 
vary X¿: (1 - 0)-2.

a. Bepaal de momentenschatter voor d.
b. Bepaal de meest aannemelijke schatter ânvoor 0.
c. Bepaal de Fisher informatie voor 0 in I waarneming.
d. Welke verdeling bezit 1/n(0, - 0) inde limiet als rz -+ oo, en hoe kunnen we op grond hiervan

een (benaderend) 95Vo betrouwbaarheidsgebied voor d bepalen?

Opgave 3. Veronderstel dat (X1, Yt, Zt), . . . , (Xn,Yn, Zn) onderling onafhankelijke stochastische vec-
toren zijn met kansdichtheid

fl,¡r(r,a,z): Àpy2"-xn'v-ltsz-a ¡ æ ) 0rg ) orz > 0.

Deparameters .\ > 0 en p > 0 zijn onbekend.
a. Bepaal de meest aannemelijke schatter voor (À, p).
h Bepaal een voldoende vector voor (À, p).

þlBepaal de zuivere schaner met minimale variantie (UMVZ) voor g(À, p) : L/ p.
d. Bepaal de Bayes schatter voor g(À, p) : 1/tt voor de a-priori dichtheid gegeven door (À, p) r+

e-\-t",voor À, ¡.r, > O,

Opgave 4. De stochastische grootheden Yl, . . . ,Yn zijnonafhankelijk en Y¿ is N (r¿0,L )-verdeeld, voor
bekende constanten t!¡. . . ,tn en een onbekende parameter g e lR.

a. Laat. zien dat de meest onderscheidende toets voor het toetsen van 116: d : 0 tegen Hç 0 : I by
onbetrouwbaarheid o, verwerpt voor grote waarden vanlirr¿fi.

b. Wat is de kritieke waarde von deze toets voor a : 0.05?
c. Is deze toets uniform meest onderscheidend by onbetrouwbaarheid o : 0.05 voor f/s: á : 0 tegen

H¡ 0 ) 0? Is dit anders voor fl: 0 + 02
d. Waargenomen zijn

I,ic¿--1.6, t/Ðã:2.2, D¿e¿:5.6, Jffi=a.s, Ð¿a¿u¿:s.e.

Toets f/o bij onbetrouwbaarheid 0.05 met behulp van een overschrijdingskans.
e, Laat zien dat het onderscheidend vermogen van de toets voor o : 0.05 wordt gegeven door

0 r+ I - o(1.65 - 0(Ð *7)r/\, voor iÞ de søndaard normale verdelingsfuncrie.
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