Tussentijdse toets: Kansrekenen I
24 mei 2018

Naam :

Richting :

Lees volgende aanwijzingen alvorens aan het examen te beginnen
• Schrijf op het 1ste blad duidelijk je volledige naam en richting (en op elk blad je naam).
• Je mag gebruik maken van niet-grafisch rekenmachine, formularium en statistische tabellen. Op het formularium en de tabellen mag niets geschreven staan! Berekeningen moeten
altijd schriftelijk uitgevoerd worden tot het moment dat je de waarde zou kunnen opzoeken
in een statistische tabel. Bijvoorbeeld: het uitrekenen van een kans onder een normale
verdeling moet herleid worden tot een kans onder een standaardnormale verdeling, een
binomiale kans moet herleid worden tot een kans onder een normale verdeling (indien CLS
van toepassing is). Wanneer het nodige aantal vrijheidsgraden niet in de tabel staat, mag
je gaan kijken bij het dichtstbijzijnde aantal dat wel in de tabel staat. Werk met 4 cijfers
na de komma!
• Alle communicatie-apparatuur is strikt verboden.
• Gebruik de voorziene ruimte om te antwoorden op de vragen (voor- en achterkant).
• Bij het indienen, geef je ook kladpapier af (maar daar wordt geen rekening mee gehouden
tijdens verbetering).
• Let op
– correct (numeriek) antwoord zonder uitleg (of foute uitleg) is weinig/niets waard!
– fout (numeriek) antwoord zonder uitleg is niets waard.
– fout numeriek antwoord (bvb ten gevolge van een rekenfout) met juiste afleiding is
veel waard.
Toon dus DUIDELIJK aan hoe je tot ieder numeriek resultaat komt (telegramstijl is
toegelaten). Gebruik zoveel mogelijk de wiskundige notatie zoals die in de leerstof is
aangebracht. Verklaar nieuwe symbolen.
• Je hebt 1 uur en 15 minuten tijd om de toets op te lossen.
VEEL SUCCES !
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1. Beschouw het volgende systeem. De faalkans van elke component is gegeven op de figuur.
De faalkans van component A is ongekend en voorgesteld als x. Als het systeem faalt, faalt
component A met kans 10%. Bepaal de kans dat component A faalt. Schrijf je redenering en
berekeningen nauwkeurig uit en geef aan welke kansregels uit de cursus je gebruikt om tot
een antwoord te komen. Je mag veronderstellen dat componenten onafhankelijk van elkaar
falen.

Oplossing: Stel A de gebeurtenis dat component A faalt en S de gebeurtenis dat het
hele systeem faalt. We weten dat P (A|S) = 0.1. Bovendien is P (S|A) = 0.25 × 0.5 =
0.125 en P (S|AC ) = (0.25 × 0.5)2 = 0.015625. Wegens de regel van Bayes is
P (A|S) =

P (S|A)P (A)
.
P (S|A)P (A) + P (S|AC )P (AC )

Alles invullen geeft
0.1 =

0.125x
0.125x + 0.015625(1 − x)

Dus x = 1/73 = 0.01369863.

2. De stochastische veranderlijke X heeft de volgende dichtheidsfunctie
(
c(1 + exp(x)) 0 < x < 1
fX (x) =
0
elders.
(a) Bepaal c.
Oplossing: Aangezien

R

fX (x) dx = 1, volgt er dat
−1

c

Z
=

1

(1 + exp(x)) dx
0

= exp(1)

(b) Bepaal de momentgenerende functie van X.
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Oplossing:
1

Z

tx

exp(tx)c(1 + exp(x)) dx

E[e ] =
0



=
=
=


1 exp(t) − 1 exp(t + 1) − 1
+
e
t
t+1


1 (exp(t) − 1)(t + 1) + (exp(t + 1) − 1)t
e
t(t + 1)


1 t exp(t)(1 + e) − 2t − 1
e
t(t + 1)

3. Veronderstel dat de stochastische variabele X volgende momentgenerende functie heeft
MX (t) = (exp(4t) + exp(−4t))
(a) Bepaal aan de hand van de momentgenererende functie van X volgende kentallen: verwachting en standaarddeviatie.
Oplossing: Om deze vraag op te lossen moeten we opmerken dat
dk
MX (t)
dtk

= αk
t=0

en dat E[X] = α1 en V ar[X] = α2 − α12 .
Zo vindt men direct dat E[X] = 0 en dat V ar[X] = 32.
(b) Wat is de verwachtingswaarde van 10X 2 + 3?
Oplossing: Eenvoudig uit variantie te halen.
E[10X 2 + 3] = 10E[X 2 ] + 3 = 10(V ar[X] + E[X]2 ) + 3 = 323.

4. (a) Veronderstel het bestaan van een groep van 100 studenten. Elk van deze studenten
heeft 4% kans om toegelaten worden tot een prestigieuze universiteit. Je mag er vanuit
gaan dat studenten onafhankelijk van elkaar worden toegelaten. Wat is dan de kans
dat minstens 3 van de 100 studenten toegelaten worden?
Oplossing: Zij X het aantal studenten dat wordt toegelaten. Dan vinden we dat
X ∼ B(100, 0.04). Vervolgens berekenen we
P (X ≥ 3) = 1 − P (X < 3) = 1 − (P (X = 0) − P (X = 1) − P (X = 2))
P (X ≥ 3) = 1 − (0.0169 + 0.0703 + 0.1450) = 0.7678
(b) Een kwaliteitsingenieur onderzoekt een lot van 100 afgewerkte producten. Hiervoor
selecteert hij op willekeurige wijze 5 producten uit het lot om te onderzoeken. Het
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lot bevat 7 producten die defect zijn. Wat is de kans dat 2 van de 5 door ingenieur
geselecteerde producten defect zijn?
Oplossing: Zij X het aantal door de ingenieur geselecteerde producente dat defect
is. Dan geldt X ∼ Hypo(100, 7, 5). We berekenen dan P (X = 2) = 0.0362.

