
HP Prime Graphing Calculator

Statistiek met de HP Prime

Inhoud

Kennismaking met de HP Prime..................................................................................................2

Vrouwen die werken in de ICT......................................................................................................8

Anscombe‘s Kwartet...................................................................................................................11

Sigarettenrokers in Nederland..................................................................................................14

De Ebola epidemie in West Afrika.............................................................................................20

Steekproeven en Verdelingen...................................................................................................25

Meer over de HP Prime te weten komen:
http://www.hp-prime.nl



Kennismaking met de HP Prime

De HP Prime is een grafische rekenmachine met een kleurenscherm met touch-
screen, computer algebra software, een dynamische meetkunde applicatie en een 
geavanceerde grafieken applicatie waarmee ieder verband tussen twee variabelen 
(bijvb. Sin(x*y)=Cos(x*y)) kan worden afgebeeld. In deze paragraaf leert u ’de weg’ 
op de HP Prime en verkent u de functie applicatie.

Eerst een aantal afspraken die in dit document worden gebruikt:

• Een toets die de primaire functie aanroept wordt voorgesteld door een icoon van 
de toets: N, C, j etc.

• Een toetscombinatie die de secundaire functie van de toets of een letterteken 
aanroept wordt voorgesteld door de geëigende toets (S of A ) gevolgd 
door de toets voor de betreffende functie: S  j opent de natuurlijke expo-
nent functie (ex) en A  f voegt de letter F in.

• De naam van de secundaire functie wordt soms ook tussen haakjes na de toet-
sen combinatie weergegeven: 

• S& (Clear), S# (Plot Setup=grafiek instellingen)

• Een toets om een getal in te voeren wordt voorgesteld door dat getal: 
v,q, r etc.

• Alle vaste ‘schermteksten’ zoals scherm- en veldnamen zijn vetgedrukt: CAS 
Settings, Xstep, Decimal Mark etc.

• Een menu item dat moet worden geselecteerd op het scherm is voorgesteld 
door de naam op een grijze achtergrond: , , , etc.

Tip: Gebruik uw vinger en tik het item om het te selecteren, of navigeer naar de se-
lectie en gebruik ~.

• Gebruik van de cursor toets wordt weergegeven met D , L , R en U. 
Gebruik de cursor toets om van veld naar veld of van de ene naar de volgende optie 
in een lijst met opties te wandelen. 

De Aan-Uit toets zit links onderaan het toetsenbord. Bij het voor de eerste keer 
inschakelen van een nieuwe HP Prime opent een pop up scherm waarin de gebrui-
ker wordt gevraagd de te gebruiken taal en een paar andere primaire instellingen te 
kiezen. De meeste gebruikers zullen met de ‘standaard’ instellingen goed overweg 
kunnen.

De helderheid van het scherm kan worden verhoogd met indrukken en vasthouden 
van O en ;. Verlagen met  O (vasthouden) en -.



Neem even een minuutje de tijd voor een verkenning van de inde-
ling van het toetsenbord. De bovenste groep toetsen, met de zwarte 
ondergrond zijn vooral voor het navigeren van de ene naar de andere 
omgeving. De Home toets H brengt u naar het basis berekeningen 
scherm, de CAS toets C opent een vergelijkbaar scherm voor sym-
bolische en exacte berekeningen. De applicatie toets ! opent een 
keuzescherm waar u alle beschikbare applicaties, zoals Functie, Para-
metervoorstelling of Meetkunde kunt openen.

Het deel eronder is vooral voor de invoer van wiskundige expressies. 
Daarnaast zijn er omgevingen voor het invoeren van lijsten; Sq, 
matrices; Su, en gebruiker programma’s; S1.

Het plaatsen van verschillende items op de toetsen is zorgvuldig 
overwogen. Het getal π voert u in met S3. De lijst begrenzing 
tekens; { } staan rechts van de lijst toets Sr en de matrix be-
grenzing tekens; [ ] staan rechts naast de matrix toets, Sv.

Opties die werken in zowel het Home scherm als het CAS scherm:

• Tik op een item om het te selecteren, of tik twee maal om het item 
in de commando regel te kopiëren.

• Tik en sleep naar boven of naar beneden om door de scherm histo-
rie te wandelen.

• Gebruik M voor het ophalen van een vorige invoer of resultaat 
van het andere scherm.

• Gebruik de gereedschapskist b voor het openen van de Wiskun-
de en CAS menu’s of de catalogus.

• Gebruik c voor het openen van een keuzescherm met handige 
sjablonen.

• Gebruik & om een keuzescherm te verlaten zonder een keuze te 
maken.

• Tik op                 ,                  ,                 om deze opties te activeren.



Het Home Scherm

Zet uw HP Prime aan en bekijk de verschillende onderdelen van 
het Home scherm. De blauwe balk aan de bovenkant is de titelbalk 
die geeft aan in welke omgeving u momenteel werkt, in dit geval is 
de Functie applicatie actief. Als u een Shift toets gebruikt verschijnt 
linksboven een indicator hiervan. Rechtsboven ziet u een icoon met de 
accu status, een klok en de huidige hoekmaat. Tik er met uw vinger op 
waarmee u een venster opent, tikken op de tijd opent de kalender, tik-
ken op het netwerk icoon verbindt de rekenmachine met het draadloze 
netwerk (als dat beschikbaar is) en met tikken op de iconen voor de 
hoekmaat kunt u wisselen tussen graden en radialen.

Het middelste deel van het scherm toont de historie van eerder uit-
gevoerde berekeningen. U kunt navigeren door deze historie met de 
cursorbesturing, met tikken of met vegen.

De invoer regel zit net onder het historie gedeelte. Dat is de plek waar 
u wiskundige uitdrukkingen kunt invoeren en numeriek kunt laten 
berekenen. Helemaal onderaan staan de menu keuze vakjes, in het 
Home scherm bestaande uit       .       Deze menu vakken zijn context 
gevoelig. De labels en functies veranderen afhankelijk van de werkom-
geving waar u zich op dat moment bevindt.

Het Home scherm is voor numerieke berekeningen, zoals u in de 
volgende voorbeelden kunt zien. Sla de waarden 5 en 3 op als respec-
tievelijk A en B. Voor de invoer van de letters gebruikt u de A toets 
gevolgd door a voor de A en b voor de B. Let op: in het Home 
scherm voor numerieke berekeningen mogen alleen hoofdletters wor-
den gebruikt. Voor het opslaan gebruikt u                uit de onderste regel 
van het scherm. Bereken A2-B3, gebruik l en f voor de invoer 
van de machten. Met ~ wordt de berekening uitgevoerd. Open nu 
het sjabloonvenster met c en kies het sjabloon voor de berekening 
van logaritmes. Vul de vakjes in, met de cursor besturing wandelt u 
langs de verschillende invul velden. Ten slotte een sommatie van de 
getallen van 1 tot en met 100, ook hier kunt u een sjabloon gebruiken. 
In het Home scherm worden alle resultaten als een reëel of een com-
plex getal gegeven dan wel een matrix of lijst die reële en of complexe 
getallen bevatten. Tik op een van de voorgaande invoer opdrachten of 
resultaten en onderin ziet u twee nieuwe knoppen: Koprn. en Tonen. 
De eerste kopieert de selectie naar de cursor positie, de tweede toont 
de selectie in tekstboek weergave.



Het CAS Scherm

Tegenover het Home scherm is er het CAS scherm voor symbolische of 
exacte berekeningen. Voer de algemene vergelijking van een tweede-
graad vergelijking in, de hier gebruikte x (geen hoofdletter) kan worden 
ingevoerd met A en x, maar ook in een keer met de toets voor 
de ‘gangbare’ variabele d. Deze toets geeft afhankelijk van actieve 
applicatie de X (hoofdletter) in het Home scherm, de x (klein) in het CAS 
Scherm, de t in parametervoorstellingen, de θ in poolcoördinaten en 
de n in rijen en reeksen. Gebruik b en verschillende menu’s komen 
in de onderrand beschikbaar; Wisk, , , , , 

Bekijk even rustig de verschillende opties van deze menu’s (die soms 
weer toegang geven naar andere keuzemenu’s) kies ten slotte uit het 
CAS keuzemenu de optie                en van de dan beschikbare mogelij-
kheden wederom . U ziet dat er in die keuzemenu’s een grote 
hoeveelheid aan mogelijke keuzes beschikbaar is. In de invoer regel 
staat nu Solve(), met de cursor tussen de haakjes, tik nu twee keer op 
de tweedegraad vergelijking, die daarmee wordt gekopieerd naar de 
positie van de cursor; tussen de haakjes en voer de bewerking uit met 
~.

Gebruik de sjabloon toets voor de sommatie en zie dat HP Prime het 
exacte antwoord van deze oneindige reeks voor u berekent.

Kopieer en Plak

Zoals eerder besproken, in zowel het Home als in het CAS scherm kunt 
u met  de selectie op de locatie van de cursor plakken. Met de 
toets combinaties S en V (Kopieer), of met S en M(Plakken) 
kunt u een selectie kopiëren naar het klembord en vervolgens op ie-
dere locatie van de cursor in de HP Prime weer plakken. Dit maakt het 
mogelijk gegevens uit te wisselen tussen verschillende applicaties. In 
combinatie met de virtuele rekenmachine kunt u data uit Excel binnen-
halen naar de rekenmachine en die vervolgens weer versturen naar 
andere rekenmachines.



Delete en Clear

In zowel Home als CAS weergave kunt u een item selecteren en verwi-
jderen met \. Gebruik S en & (Clear) om de gehele historie te 
wissen. In iedere weergave (Symbolisch, Numeriek, Grafisch) kunt u 
met S en & (Clear) alle invoer wissen.

HP Prime Applicaties en de bijbehorende weergaven

Op iedere HP Prime staan diverse ‘voorgeladen’ app’s. Deze app’s zijn 
ontwikkeld voor onderzoek van een bepaald stuk wiskunde. Iedere app 
is opgedeeld over een of meerdere schermen. Meestal heeft een app 
een symbolische weergave, een grafische weergave en een numerieke 
weergave. Zo veel mogelijk is gewerkt met eenzelfde indeling van de 
verschillende app’s. In het schema hiernaast ziet u de basis structuur.

Met ! opent u de bibliotheek met app’s, gebruik de app, vul data 
in, maak berekeningen en bekijk de verschillende weergaves. Indi-
en gewenst kunt u de app opslaan onder een geschikte naam, open 
daarna de orginele gebruikte app, verwijder hier alle data zodat u de 
app opnieuw voor een andere berekening kunt gebruiken en de data is 
bewaard onder de nieuwe naam, zodat u deze opnieuw kunt bekijken, 
kunt bewerken of kunt doorgeven aan een collega! Iedere app heeft 
app functies en app variabelen; die kunt u gebruiken in de app of in het 
CAS scherm, Home scherm of in een programma.

Met ! opent u de bibliotheek met app’s, gebruik de app, vul data 
in, maak berekeningen en bekijk de verschillende weergaves. Indien 
gewenst kunt u de app opslaan onder een geschikte naam, open de 
orginele gebruikte app, verwijder hier alle data zodat u de app opnieuw 
voor een andere berekening kunt gebruiken en de data is bewaard on-
der de nieuwe naam, zodat u deze opnieuw kunt bekijken, kunt bewer-
ken of kunt doorgeven aan een collega! Iedere app heeft app functies 
en app variabelen; die kunt u gebruiken in de app of in het CAS scherm, 
Home scherm of in een programma.      
    



@ # N

@ # NS S S

! 



Vrouwen die werken in de ICT

Er bestaan zorgen over het feit dat vrouwen onder vertegenwoordigd 
zijn op het hightech gebied van de ICT. Via dit voorbeeld document over 
het gebruik van de HP-Prime onderzoeken we de gegevens in ver-
schillende Europese landen en de VS.

• HP Prime functionaliteit: Gebruik van de 1Var statistieken applica-
tie, numerieke, symbolische en grafische weergave. Berekening 
van de samenvattende statistieken bij een één variabelen dataset.

• Statistiek inhoud: Constructie en interpretatie van de grafische 
weergave van een één variabele dataset met steelblad diagram, 
histogram en boxplot. 

De tabel hier onder toont de percentages van titels op HBO en univer-
sitair niveau voor ICT studies. 

België 9,8 Nederland 12,8

Denemar-
ken

26,8 Noorwegen 13,2

Duitsland 16,7 Oostenrijk 15,7

Estland 23,1 Polen 15,6

Finland 23,9 Portugal 22,4

Frankrijk 16,6 Spanje 17,0

Hongarije 17,2 Tsjechië 12,2

Ierland 42,3 UK 19,0

IJsland 13,1 USA 21,1

Israël 26,1 Zweden 29,4

Italië 25,5 Zwitserland 8,6

Kies ! en open de 1var.Statistieken applicatie, voer (alleen) de getal-
swaarden in, gebruik de lijst D1.

Sorteer de data op toenemende grootte met   en  . Met 
twee vingers tegelijk op het scherm verticaal knijpen en u zoomt in! 

Vraag 1: U ziet 22 waarden in de tabel, wat is de samenvatting in vijf 
getallen?

Minimum =
Q1  =
Mediaan =
Q3  =
Maximum =  



Tik met uw vinger op   voor berekening van de statistische ge-
gevens ter controle van uw antwoorden. 

De mediaan is kleiner dan de gemiddelde waarde. 

Vraag 2: Wat betekent dit ten aanzien van skewness (negatieve of 
positieve scheefheid)?

Open de symbolische weergave met @ en stel H1 in om de data uit 
D1 te gebruiken en een Steel en blad diagram te plotten.

Kies V en selecteer Autoschalen zodat u het Steel en blad diagram 
goed in beeld krijgt. Tik met uw vinger op een van de data punten en 
gebruik dan de cursor om langs de data te wandelen. 

Vraag 3: Welke conclusies kunt u trekken op basis van de samen-
vatting in 5 getallen en het Steel blad diagram?

Ga terug naar de Symbolische weergave en verander de weergave in 
een histogram. Open de instellingen van de grafiek met S en #. 
Pas de instellingen aan zoals in het scherm hiernaast.

       



Vraag 4: Open het histogram met #, hoe beschrijft u deze verde-
ling?

Is het maximum een uitschieter? Open opnieuw de symbolische weer-
gave en kies nu als type een boxplot en selecteer Uitschieters weerge-
ven.

Via V en Autoschalen opent u de grafiek in een passend scherm. 

U ziet nu dat het datapunt 42,3 van Ierland een uitschieter is.

Vraag 5: Wat kunnen hiermee leren over de participatie van vrouwen 
in de ICT wereld?

Antwoorden

Vraag 1: Het minimum is het eerste datapunt; 8,6

  Q1 (eerste kwartiel) is het zesde datapunt; 13,2

  De mediaan is door het even aantal waarnemingen het  
  gemiddelde van het elfde en twaalfde datapunt; 17,1

  Q3 (derde kwartiel) is het zeventiende datapunt; 23,9

  Het maximum is het laatste datapunt 42,3

Vraag 2:  Het gemiddelde is groter dan de mediaan en duidt op  
  een kleine positieve skew.

Vraag 3:  Aangezien meer dan de helft van de datapunten lager  
  liggen dan 20% lijkt het duidelijk dat in de genoemde  
  landen vrouwen onder vertegenwoordigd zijn in de ICT.

Vraag 4:  De verdeling is unimodaal (één piek) en redelijk   
  symmetrisch, met een licht positieve skew.

Vraag 5: Het feit dat in Ierland ruim 42 % van de toegekende   
  academische titels aan vrouwen wordt uitgereikt geeft  
  aan dat het mogelijk is om een betere verdeling onder  
  de geslachten te bereiken.

De data in dit lesmateriaal komen van de 2014 Digest of Education 
Statistics, ontwikkeld door het National Centre for Educational Statistics 
(https://nces.ed.gov/programs/digest/d14/tables/dt14_603.70.asp).



Anscombe‘s Kwartet

• HP Prime functionaliteit: Gebruik van 2 Var statistiek app, numerie-
ke, symbolische en grafische weergave, berekening van de same-
nvattende statistieken bij de 2 variabelen dataset en het residu 
commando.

• Statistiek inhoud: Analyse van patronen in een puntenwolk; corre-
latie en lineariteit; kleinste kwadraten regressie lijn, residu plots, 
uitschieters en invloedrijke punten.

Verschillend, of niet?

Laadt de applicatie AnscombeQuartet op alle rekenmachines (zie bijl-
age 1). 

Start de applicatie en bekijk de datasets in de numerieke weergave 
met N. In de kolom C1 staan de gezamenlijke x-waarden voor de 
eerste drie datasets. C2, C3 en C4 bevatten de verschillende y-waar-
den. De vierde dataset staat in de kolommen C5 en C6. Open de sym-
bolische editor met @ en zorg dat alleen het vinkje voor S1 (eerste 
statistische plot) aan staat, kies V en de optie Automatisch schalen, 
de puntenwolk bij de eerste dataset komt in beeld. Ga terug naar de 
editor en zet nu alleen de tweede plot aan, bekijk zo alle vier de pun-
tenwolken eens apart. Gebruik steeds even automatisch schalen zodat 
de puntenwolken altijd in het geheel in beeld komen.

U ziet vier zeer verschillende puntenwolken bij de vier verschillende 
datasets. Zet nu weer alle vier de plots aan met de vinkjes voor S1, S2, 
S3 en S4.

Ga naar de numerieke weergave met N tik op   en de samen-
gevatte statistische waarden van de vier datasets komen in beeld.

De statistische waarden zijn:

• n het aantal gegevenspunten.
• r de correlatie coëfficiënt tussen de onafhankelijke en de  
  afhankelijke variabelen.
• R2 Het kwadraat van de correlatie coëfficiënt. 
• sCOV De steekproefcovariantie.
• σCOV De populatiecovariantie.
• ∑XY De som van de afzonderlijke producten van X en Y.



Zet alle vier de statistische plots aan en tik op X voor een blik op de 
samenvattende statistiek voor de onafhankelijke variabele. U ziet het 
scherm hiernaast.

In deze beide schermen valt op dat bij de zeer verschillende punten-
wolken toch heel veel dezelfde waarden verschijnen.

Hoog tijd om naar de grafieken en de bijbehorende lijnen die het best 
passen te kijken. Zorg dat alle vier de plots aangevinkt staan kies V 
en Autoschalen voor een grafiek met passende instellingen. Tik op 

  en zet   aan (het puntje achter  kan aan- en 
uitgezet worden) en u ziet alle vier de puntenwolken en alle vier de 
regressie lijnen? Hier klopt iets niet; we zien maar een regressielijn, die 
bij de blauwe puntenwolk hoort. Waarom zien we de andere drie niet? 
Het antwoord komt iets verderop.

Laten we de data een beetje aanpassen: ga naar het Home scherm 
met H en typ C2+1  C2. Zie het scherm hiernaast, voer ook 
de aanpassingen (zoals in het scherm hiernaast) voor C3 en C4 door. 
De afhankelijke variabele in de eerste statistische plot S1 zijn met 1 
verhoogd, in S2 met 2 en in S3 met 3.  

Open nu opnieuw de grafiek met # en zie daar, we zien alle vier de 
berekende regressielijnen, die evenwijdig lopen met onderlinge af-
stand 1!

Dat is dus de reden dat alleen de blauwe lijn bij de eerste statistische 
plot in beeld kwam, de andere drie vallen weg onder de blauwe lijn, bij 
alle vier de puntenwolken wordt dezelfde lijn als regressielijn bere-
kend. Dus ook al zijn de vier puntenwolken zeer verschillend ze leve-
ren alle vier dezelfde lijn op als best passende lijn bij de verschillende 
puntenwolken. Dit is natuurlijk geen toeval, Anscombe heeft met opzet 
de waarden zo gekozen dat ondanks de verschillen eenzelfde resultaat 
wordt verkregen met standaard lineaire regressie rekening.



Maak de aanpassingen ongedaan via H en typ C2-1   C2. 
Maak op vergelijkbare wijze voor C3 en C4 de aanpassingen ongedaan, 
zodat de originele situatie is hersteld.

Open de symbolische editor met @ om de verschillende plots apart 
te bekijken. Laat alleen S1 aan staan en bekijk de plot met de regre-
ssielijn. Plaats de cursor op de lijn met U. Gebruik   en   
waarmee de vergelijking wordt getoond. S1=0,5*X+3 (ongeveer). We 
kunnen ook de residu waarden bekijken, we slaan ze op in C7 en ma-
ken daarmee ook een plot.

Open het Home scherm met H en voer in: Resid(S1)   C7. Het 
Resid commando (voor de residu waarden bij de regressierekening) 
vindt u via: b, kies   , 1Var.statistieken en optie 3 Resid.

Open de symbolische weergave met @ en verander de instellingen 
van S2 door C1 en C7 te gebruiken voor deze plot, zoals in het scherm 
hiernaast. Laat alleen S2 aan staan door de vinkjes voor de andere 
plots uit te schakelen.

Gebruik dan V en Autoschalen voor de grafiek van de residu waar-
den, is een lineaire fit bij de data in C1 en C2 geschikt?

Bekijk op dezelfde manier de data bij de plot van de data in C1 en C3, 
C1 en C4 en C5 en C6. Onderzoek of de lineaire regressie het geschikte 
type is.



Sigaretten rokers in Nederland

Deze activiteit is gebaseerd op een onderzoek van het CBS (Centraal 
Bureau voor de Statistiek). Titel: Ontwikkelingen in het aandeel rokers 
in Nederland sinds 1989. Het gaat over mensen die dagelijks roken 
en de ontwikkeling van de aantallen over de jaren. We kijken naar de 
trend en voorspellingen.

• HP Prime functionaliteit: Gebruik van 2 Var statistiek app; numerie-
ke, symbolische en grafische weergave, voorspellen van y-waar-
den op basis van x-waarden; gebruik van de Inferentie app.

• Statistiek inhoud: Kleinste kwadraten regressie rekening; Student T 
toets, betrouwbaarheidsinterval van de helling van de regressielijn.

Invoer van de gegevens

De tabel toont het percentage dagelijks rokende Nederlanders, van 
1989 tot 2011.

Jaar % Rokers Jaar % Rokers

1989 37,5 2001 34,5

1990 37,8 2002 33,6

1991 38,3 2003 32,2

1992 36,5 2004 31,0

1993 36,4 2005 30,8

1994 37,4 2006 30,8

1995 35,9 2007 29,1

1996 36,0 2008 28,6

1997 35,5 2009 28,1

1998 34,6 2010 26,6

1999 33,8 2011 26,6

2000 32,4

Applicatie laden

Als u de applicatie ‘RokersNL’ op de machine heeft geladen, opent u de 
app. Vervolgens kunt u met de toets N de tabel bekijken, de jaarta-
llen zijn aangepast, 1989 wordt als jaar 0 ingevoerd, van daar af wordt 
alleen het verstreken aantal jaren gebruikt. 



Handmatige invoer (overslaan als u de RokersNL app gebruikt)

Een alternatief is om de applicatie 2Var.statistieken te openen (even-
tueel leegmaken via S en&) en de tabel over te nemen, neem de 
aanpassing van de jaartallen ook over. In het scherm hiernaast staan 
de originele jaartallen in kolom C3 (die heeft u niet nodig en kan u dus 
weglaten). 

De invoer in C1 kan eenvoudig in het Home scherm via: H, kies dan 
de gereedschapkist b, de optie   (Wisk) vervolgens optie 6 Lijst en 
optie 1 lijst maken.

 Via ^ ziet u dan de te gebruiken syntax en kiest u de expressie (in 
dit geval alleen de variabele, bijvoorbeeld X), dan de variabele zelf(nog 
een keer X), de startwaarde 0 en de eindwaarde 22. De stapgrootte is 
1, daarom kan die worden weggelaten. De verschillende onderdelen 
worden steeds door de komma o gescheiden. Bevestig het commando 
met ~. Kies   en C1, hiermee wordt het laatste resultaat (de lijst 
met getallen) opgeslagen in variabele C1.

De gegevens in C2 moeten handmatig uit de tabel hierboven worden 
overgenomen. Deze handeling kunt u het best in de numerieke weer-
gave uitvoeren.

Deel 1: Verwerking van de gegevens

Gebruik @ voor de symbolische weergave. Stel S1 zo in dat C1 de 
onafhankelijke data en C2 de afhankelijke data vormt voor een lineaire 
regressierekening. Het kan zijn dat de Fit al is berekend, dan staat de 
Fit aan (een punt erachter). De gekozen kleur voor de puntenwolk is 
hier Rood, de berekende regressielijn zal blauw worden afgebeeld. (De 
kleuren kan u aanpassen door er op te klikken en een kleur te selecte-
ren). 



Gebruik V en Autoschalen. Met uw vingers kunt u het scherm zo 
aanpassen dat de puntenwolk en de beide assen in beeld komen. Zet 
de Fit aan met   (als het menu onderin de beeldrand niet aan 
staat) en  . Zorg dat de cursor op de lijn staat en dus niet op een 
punt van de puntenwolk met D of U. Tik op   waarmee de 
vergelijking van de rechte wordt getoond.

Vraag 1:  Wat betekenen de getallen in de vergelijking in relatie  
  met het aantal rokers?

Via de gereedschapkist b,  , 2var.Statistieken kan u het 
commando PredX() in het Home scherm plakken, waarmee bij de op-
gegeven Y coördinaat de X waarde wordt voorspeld.

Vraag 2: Wat betekent PredX(0)?

Vraag 3: Wat betekent PredX(100)?

Vraag 4: Hoe betrouwbaar zijn deze uitkomsten?

Deel 2: De Student T-toets 

Om vast te stellen of de via de lineaire regressierekening berekende 
helling een verband tussen de beide kolommen met gegevens bepaalt 
voeren we een Student T Toets uit. We zijn aangewezen op de Student 
T toets omdat de standaardafwijking van de populatie onbekend is, 
we hebben immers alleen een steekproef en niet de gegevens van alle 
Nederlanders.

Als de T toets het verband bevestigt kunnen we het 95% betrouwba-
arheidsinterval voor de helling berekenen.

Hiervoor wordt de Inferentie app gebruikt (Inferentie = gevolgtrekking). 
Eerst kopieert u de data uit de RokersNL app of de 2var statistieken 
app; open de betreffende app, open de numerieke weergave met N 
en tik en houdt de eerste datacel van C1 vast, nu naar beneden slepen 
tot aan de laatste datacel in C2. Kies nu S en V(Kopiëren).

Open de Inferentie app in de applicatie bibliotheek. De symbolische 
weergave is actief. Tik op het Methode veld en selecteer Regressie, in 
het Type veld kiest u Lineaire T-test.



De nul hypothese is dat de helling van de regressielijn 0 is (de afhan-
kelijke variabele Y verandert in dit geval niet als de onafhankelijke 
variabele X verandert zodat er dan geen verband is tussen X en Y.). De 
gegevens wijzen er op dat het aantal rokers afneemt, dat veronders-
telt een negatieve helling van de regressielijn, dus kies β1<0 in het Alt 
hypoth. veld.

Open de numerieke weergave met N. De cursor staat al in het eers-
te dataveld, dus u kunt direct de gegevens plakken met S en M. 
Bij het plakken opent een pop-up scherm, kies de eerste optie, met de 
lijst met data en kies Rasterdata. 

Hiermee worden de gegevens in de beide kolommen geplaatst.

Gebruik   voor het uitvoeren van de berekening. Voor nadere 
informatie over de berekende waarden wandelt u met de cursor over 
de namen van de waarden, waarbij onderin beeld de variabele benoe-
md wordt. Een tip; Zoals zo vaak, de ^toets biedt ook nadere infor-
matie.

Vraag 5: Welke conclusies kunt u trekken over de nul en de   
  alternatieve hypothese?

 Met   sluit u het scherm met de resultaten.



Kies # voor de grafiek bij de puntenwolk en de regressielijn. Mi-
sschien moet u via V en Autoschalen de instellingen van het scherm 
aanpassen.

U kunt zien waar de cursor staat (op de lijn of op de puntenwolk) in de 
beeldrand onderin; daar staat X: waarde1 PredY: waarde2 (de cursor 
staat op de lijn) of zoals hiernaast: 

I1 (Inferentieplot 1) X:0  Y:37.5

(de cursor staat op de puntenwolk).

Zet indien nodig de cursor op de puntenwolk met D of U. 

Gebruik D opnieuw en u krijgt de puntenwolk van de residuwaarden 
in beeld. De puntenwolk toont geen te onderscheiden patroon (zoals 
vereist voor een zinvolle T test). Met U wandelt u terug naar de origi-
nele puntenwolk en regressielijn.

Gebruik D nog eens en u ziet het histogram van de residu waarden. 
Via S en # (Plot Setup) kunt u de Hbreedte voor een zinvol resul-
taat aanpassen naar 0,25.

Ten slotte; gebruik D nog eens en u ziet de normale waarschijnlij-
kheids grafiek van de residuwaarden, die geen alarmerende afwijkin-
gen van lineariteit vertoont.

Een laatste keer D en u staat weer bij de originele grafiek.



Deel 3: Het 95% betrouwbaarheidsinterval

Voor dit interval gaat u terug naar de symbolische weergave @ en 
verandert u het Type veld naar Interval: Helling.

Open de numerieke weergave met N en kies  . Een pop up 
verschijnt, waar u het betrouwbaarheidsniveau kan ingeven. Voer in 
0,95 en tik op  .

De resultaten pagina voor het betrouwbaarheidsinterval wordt weer-
gegeven. 

Vraag 6: Wat is het 95% interval en wat betekent dit voor de   
verandering van het aantal dagelijkse rokers in Nederland?

Antwoorden

Vraag 1:  39,025 is het door de regressie lijn voorspelde per-
centage dagelijkse rokers in Nederland in 1989. -0,53 is de jaarlijkse 
verandering van het percentage dagelijkse rokers in Nederland. 

Vraag 2: PredX(0) berekent de voorspelde X waarde bij Y=0, 
oftewel in welk jaar (geteld vanaf 1989) zijn er geen dagelijkse rokers 
meer in Nl.

Vraag 3: PredX(100) berekent de voorspelde X waarde bij 
Y=100, oftewel in welk jaar rookte iedereen dagelijks in Nl.

Vraag 4: In de praktijk zal de afname van het aantal rokers niet 
altijd volgens hetzelfde model blijven doorlopen en in de praktijk zullen 
er altijd wel rokers overblijven. Daarbij heeft de situatie dat alle Neder-
landers roken zich nooit voorgedaan, dus ook verder terug in de tijd 
voldoet het model niet.

Vraag 5: Aangezien P< 1*10-14 en dus P<0,05 (ons α niveau), 
kunnen we met vertrouwen de nul hypothese verwerpen ten faveure 
van de alternatieve hypothese dat de helling van de regressielijn nega-
tief is.

Vraag 6: Het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de helling van 
de regressielijn is (-0,585 , -0,471). We kunnen dus 95% zeker zijn dat 
de verandering van het aantal dagelijkse rokers in Nederland tussen 
deze twee waarden in zit.



De Ebola epidemie in West Afika

De uitbraak van de Ebola epidemie in de arme West Afrikaanse lan-
den was een zeer tragische crisis met veel leed en vele slachtoffers. 
Bestrijders van een dergelijke epidemie maken gebruik van wiskundige 
en statistische technieken. In dit lesmateriaal een voorbeeld hiervan, 
geschreven met respect voor de slachtoffers en hulpverleners. 

• HP Prime functionaliteit: Gebruik van 2 Var statistiek app; numerie-
ke, symbolische en grafische weergave, voorspellen van y-waar-
den op basis van x-waarden gebruikmakend van een logistieke fit.

• Statistiek inhoud: Analyse van patronen in puntenwolken, kleinste 
kwadraten regressielijnen, transformaties naar lineariteit.

Deel 1: de aanloop van de epidemie

In maart 2014 begon de WHO (wereld gezondheid organisatie) gege-
vens te verzamelen over gevallen van besmetting en dodelijke slach-
toffers door Ebola in West Afrika. In de tabel cumulatieve gegevens 
over de eerste zes maanden. De gegevens werden verzameld op of 
rondom de 24ste van iedere maand. In deze activiteit onderzoeken we 
de gegevens en bouwen we een model.

Maand Gevallen Slachtoffers

3 86 59

4 242 147

5 270 183

6 599 338

7 1093 660

8 2599 1422

9 6242 2909

Voer de gegevens uit de tabel in, gebruik de 2 var. Statistieken app of 
laadt de Ebola1 app. Voor het handmatig invoeren opent u de app, via 
! kies 2 var. Statistieken. De numerieke weergave opent automa-
tisch. Gebruik kolom C1 voor de gegevens over de maand, C2 voor de 
(besmettings) gevallen en C3 voor de slachtoffers.

Vraag 1: Waarom is lineaire regressierekening geen goed          
  model?



Gebruikt u de Ebola1 app, open deze via de app bibliotheek. Open de 
symbolische weergave met @. Standaard staat S1 (eerste statistis-
che plot) ingesteld op de data in de kolommen C1 en C2. In Type 1, kies 
Exponentieel. Hiervoor klikt u op het pijltje rechts van het vak naast 
Type1. Een keuzemenu opent waaruit u Exponentieel kunt kiezen. 
Door te klikken op de gekleurde vakken kunt u de kleur van de plot kie-
zen, de puntenwolk van S1 wordt in dit voorbeeld met rode symbolen 
weergegeven, de regressiekromme als een blauwe lijn.

Open de numerieke weergave met N en tik op  . De samen-
vattende statistieken voor S1 worden weergegeven. Door op   
of   te tikken opent u de samenvattende statistieken voor deze 
twee variabelen. Ziet u de waarden voor de correlatie coëfficiënt R en 
het kwadraat R2; Beiden zijn bijna 1 en tonen aan dat het exponentiele 
model geschikt is voor deze gegevens. Sluit dit scherm met    .

Kies V en Automatisch schalen waarmee de grafiek in beeld komt. 
Tik op   en   waarmee de exponentiele functie wordt 
berekend en geactiveerd.

Het functievoorschrift komt in beeld door de cursor op de kromme te 
plaatsen (en dus niet op een van de punten in de puntenwolk) en op  

 te tikken.

Door met twee vingers op het scherm te ‘knijpen’ kunt u uitzoomen, 
door de vingers te spreiden zoomt u in. Met een veeg naar links, naar 
rechts, naar boven of naar beneden verschuift u het scherm over het 
XY vlak.

 

Met PredX() en PredY() kunt u de voorspelde waarde van respectieve-
lijk X en Y opvragen bij een ingegeven waarde voor respectievelijk Y en 
X. Open hiervoor het Homescherm en kies b en  , Ebola1 en 
PredX() of PredY(), voer tussen de haakjes de getalswaarde voor de 
‘andere’ variabele in en kies ~ voor de berekening. 

Vraag 2: Wandel met de cursor naar het punt waar Y bijna 1 is,  
welke waarde van X vindt u? Wat zegt dit over de eerste patiënt?

Vraag 3: Wanneer zullen er 1 miljoen besmette gevallen in Afrika 
zijn? 



Een lineaire benadering.

Hetzelfde model kan ook lineair worden verwerkt. Open de symbo-
lische weergave met @. Verander het veld met C2 in LN(C2). Zet 
hiervoor de cursor op het veld, kies j (of typ LN), kies   en 
kies C2. Verander het regressie model Type1 in lineair.

Kies V en Automatisch schalen waarmee de grafiek in beeld komt.

Natuurlijk had u ook de data in C3 als LN(C2) kunnen definiëren en S2 
als plot van C1 en C3 kunnen instellen, een voordeel van deze metho-
de is dat in de symbolische en in de numerieke weergave dezelfde 
originele gegevens voor de onafhankelijke en de afhankelijke variabele 
worden bewaard. 

Deel 2: het vervolg van de epidemie na maatregelen

Vanaf september 2014, inspanningen van de WHO (World Health 
Organisation) vertraagden de verspreiding van de epidemie merkba-
ar. Maandelijkse gegevens in de tabel hieronder, het laatste datapunt 
staat voor 26 april 2015. 

Maand Gevallen Slachtoffers

3 86 59

4 242 147

5 270 183

6 599 338

7 1093 660

8 2599 1422

9 6242 2909

10 10114 4912

11 15319 5444

12 19463 7573

13 21724 8626

14 23694 9589

15 24907 10326



Bedenk dat het exponentiele model voor mei 2015 al 1 miljoen ge-
vallen van besmetting voorspelde. In de maand april 2015 waren er 
‘slechts’ 26079.

Voer de aanvullende gegevens uit de tabel in, gebruik de 2 var. Statis-
tieken app of laadt de Ebola2 app.

Vanaf maand 10 (oktober 2014) neemt de toename van de Ebola be-
smettingen en slachtoffers snel af. We bekijken een logistisch regressi-
emodel voor het aantal dodelijke slachtoffers ten opzichte van de tijd.

Open de symbolische weergave met @. In S1 kiezen we kolom C1 
als de onafhankelijke en C3 als de afhankelijke gegevens. In het vak 
Type 1, kies Logistiek. Hiervoor klikt u op het pijltje rechts van het vak 
naast Type1. Een keuzemenu opent waaruit u Logistiek kunt kiezen. 
Het symbolische scherm wordt hiernaast afgebeeld. 

Vraag 4: Kijk naar het algemene model voor de Logistische 
regressierekening, welke waarde zal de noemer benaderen als de 
waarde van X steeds groter wordt?

Vraag 5: Welke waarde zal de gehele uitdrukking krijgen als X 
steeds groter wordt?

De waarde L staat bekend als het draagvermogen, de bovengrens van 
het Model. Kies V en Automatisch schalen waarmee de grafiek in 
beeld komt. Tik eventueel    en  om de functie in beeld te 
krijgen. 

Vraag 6: Waarvoor staat de waarde L in ons model?

Zet de cursor (indien nodig) met D op de kromme. Tik nu   voor 
de uitdrukking van het model.

Vraag 7: Hoeveel dodelijke slachtoffers worden met het model 
voorspeld?

Vraag 8: Wanneer denkt u dat de epidemie voorbij is? 



Antwoorden:

Vraag 1: De toename per tijdseenheid is niet constant, de aanta 
  llen verdubbelen. Dit maakt een exponentieel model  
  beter geschikt.

Vraag 2: Y=1 oftewel er was één persoon drager van het virus  
  was op het moment X= -3,5. Dit is dus 6,5 maanden 
voor 24 maart 2014, dus rond 10 september 2013.     
In werkelijkheid werd begin december 2013 bij de eerste patiënt een 
Ebola besmetting vastgesteld.

Vraag 3: Y=1.000.000 hoort bij een X waarde van bijna 17,   
ongeveer 18 mei 2015. Dit model toont waarom de WHO zich grote 
zorgen maakte en hoe snel de situatie volledig uit zou lopen zonder 
ingrijpen.

Vraag 4: e^(-B*X) zal bij grotere waarden van X steeds dichter  
  naar 0 gaan de hele noemer zal dan naar 1 gaan.

Vraag 5: De hele uitdrukking zal dan naar L gaan.

Vraag 6: De waarde L in het model staat voor het totale aantal  
  dodelijke slachtoffers veroorzaakt door deze Ebola   
  uitbraak.

Vraag 7: Het model voorspelt 11.064 dodelijke slachtoffers.

Vraag 8: Vanaf mei 2015 worden minder dan 20 nieuwe gevallen  
  van besmetting per maand gemeld. Waarschijnlijk zal  
  de uitbraak van de epidemie in augustus 2015 voorbij  
  zijn.



Steekproeven en verdelingen

In deze activiteit, bestaande uit meerdere onderdelen, onderzoeken 
we verschillende grafieken van univariate gegevens en diverse manie-
ren om de gegevens te genereren.

• HP-Prime functionaliteit: Gebruik van de 1 Var.statistieken app, 
Numerieke -, Symbolische – en Grafische weergave; de ‘Kolomge-
gevens maken’ assistent; kopiëren en plakken.

• Statistiek inhoud: Constructie en interpretatie via grafische weer-
gave van univariate gegevens; samenvattende verdeling van 
univariate gegevens; de normale verdeling; discrete willekeurige 
variabelen en de waarschijnlijkheidsverdeling, inclusief binomiaal 
en geometrisch; simulatie van willekeurig gedrag en kansverdeling; 
simulatie van steekproef verdelingen en de centrale limiet stelling.

Activiteit 1: het genereren van een dataset 

Open de 1 Var.statistieken app via ! en tikken op de app. Standaard 
opent de numerieke weergave, maak eventueel de app leeg met S 
en &. Onder in de beeldrand staan een aantal opties:

 BEWERK Bewerk de huidige cel

OVERIG   Opent een menu voor het selecteren of verwijderen   
  van meerdere cellen

GA   Spring naar een bepaalde cel

SORT.   Sorteert een gegevenskolom

MAAK   Creëer een lijst met gegevens

STATS   Toont de samenvattende statistische gegevens

Kies   voor het openen van de Kolomgegevens ‘assistent’. Stan-
daard is bij het openen het veld Expressie actief, kies b voor de 
gereedschapkist, kies   Kies Kans, Verdeling en Geheel getal.

Voer tussen de haakjes in: 0 o s. Bevestig deze (en alle vol-
gende invoer) met   . In het Stop veld voert u 50 in. De Stap blijft 
1 en de kolom waar de gegevens in komen is D1. Met   bevestigd 
u deze invoer en wordt een reeks van 50 random getallen van 0 tot en 
met 9 in de kolom D1 geplaatst.



Hiernaast het scherm met de data die zojuist gegenereerd zijn. U heeft, 
afhankelijk van de random generator, een lijst met andere getallen.

Kies V en Automatisch schalen waarmee de grafiek in beeld komt. 
De cursor staat op de grafiek, momenteel op X=0, waarbij de frequen-
tie F=10. Met tikken op het scherm of de cursorbesturing wandelt u 
langs de verschillende X waarden.

Stel u wilt 100 toevalgetallen die normaal verdeeld zijn met gemiddel-
de 5 en standaard deviatie 2. Open de numerieke weergave met N 
en kies  . Gebruik b voor de gereedschapskist, kies   
Kies Getallen, Geheel getalgedeelte, bevestig met  . De cursor 
staat nu tussen de haakjes, kies opnieuw b, kies  , Kans, Ver-
deling en Normaal. Bevestig met   

Tussen de haakjes vult u in: v o 2, bevestig met  . 

Vul in het Stop veld 100 in, hiernaast het ingevulde scherm. 



Bevestig met   en u ziet het numerieke scherm met de lijst met 
toeval getallen.

Open het symbolische scherm @ en kies in het veld Graf1 Histo-
gram. Kies V en Automatisch schalen voor een blik op de grafiek.

In de schermen hieronder ziet u een aantal voorbeelden die zijn gege-
nereerd met de Kolomgegevens assistent, open deze via het nume-
rieke scherm en  . De invoer in het veld Expressie kunt u steeds 
maken door het veld te activeren (de rand is ‘vet’) en via b en de 
catalogus   (de alfabetische lijst met alle commando’s), kies 
dan r voor de letter R (de A toets is niet nodig) u staat nu bij het 
eerste commando dat met de letter R begint, wandel naar beneden tot 
de gewenste Random functie. Gebruik iedere keer V en Automatisch 
schalen voor een blik op de grafiek.



Activiteit 2: Steekproef verdelingen

De techniek uit het vorige onderdeel kan worden uitgebreid tot het 
produceren van steekproef verdelingen. Stel een vaas bevat 200 knik-
kers, 100 gele en 100 groene. We simuleren het trekken van steekp-
roeven van 20 knikkers uit de vaas en berekenen daarmee het percen-
tage gele en groene knikkers in de steekproef, vervolgens bekijken we 
de steekproef verdeling van het percentage groene knikkers na 500 
simulaties. Er is hier sprake van de binomiale verdeling; een verdeling 
van het aantal successen X in een reeks van n onafhankelijke alterna-
tieven alle met succeskans p.

We starten het proces in het Home scherm.  Het commando Randbi-
nomial() is te vinden in de catalogus, gebruik b en   , gebruik 
r waarmee u naar het eerste commando met de letter R in de al-
fabetische lijst springt en wandel met de cursor tot aan Randbinomial. 
De overige commando’s kunt u ophalen via b, tik op   en kies 
List. Lees voordat u gaat invoeren eerst beide tips hiernaast.

Tip: bij het typen, voor de komma die 
de scheiding is tussen de getallen 1 en 
0,5 gebruikt u de komma toets o. 
Voor het typen van de scheiding tussen 
de 0 en de 5 voor het getal 0,5 gebruikt 
u de (decimale) punt toets .. Op 
het beeldscherm wordt (in verband 
met de gekozen instellingen) de weer-
gave van deze tekens verandert in een 
puntkomma voor de scheiding tussen 
de beide elementen en in een komma 
voor de weergave van de decimale 
scheiding. 
Tip: met dubbel tikken op een eerdere 
invoer uit het Homescherm kopieert u 
die invoer in de editregel.



• Randbinomial(1, 0.5) geeft het aantal keren succes bij 1 worp 
met kans op succes 0,5. Hiermee simuleren we het trekken uit de vaas, 
waarbij we een 0 als uitkomst definieren als een gele knikker en een 1 
als een groene knikker.

• MAKELIST(randbinomial(1, 0.5),A,1,20)) geeft een lijst met 20 
trekkingen.

• ∑LIST(MAKELIST(randbinomial(1, 0.5),A,1,20))) geeft de totale 
som van alle elementen in de lijst; daarmee weten we hoeveel van de 
20 getrokken knikkers groen zijn.

• Bij de laatste stap delen we door 20 zodat we het aandeel van 
de groene knikkers op alle getrokken knikkers berekenen.

Nu naar de Kolomgegevens assistent, open deze via het numerieke 
scherm N en  . Het veld Expressie is actief, gebruik S en 
V waarmee u de laatste invoer uit het Homescherm kopieert naar 
de invoer voor het veld. Voer in het Stop veld de waarde 500 in, tik dan 

   en de simulatie wordt 500 keer uitgevoerd, waarbij de propor-
tie van het de groene knikkers steeds in de lijst D1 wordt geplaatst. 
Bevestig nogmaals met  . Dit duurt een paar seconden; er wor-
den dan ook 500 keer 20 knikkers getrokken (dat zijn 10 000 acties) 
waarbij na iedere 20 trekkingen de proportie berekend wordt. In lijst 
D1 staan nu 500 uitkomsten van de steeds herhaalde trekking. 

Open de instellingen van de grafiek weergave met S en #. Stel 
de HBreedte (balkbreedte) en de X Tick (schaalverdeling langs de X-as) 
allebei in op 0,05. Stel dan via @ H1 in om D1 te gebruiken voor een 
Histogram. Open de grafiek via V en Autoschalen. Zoals verwacht is 
de steekproef verdeling van de proportie groene knikkers ongeveer 
normaal verdeeld, met een gemiddelde rond 0,5.

500 simulaties van grootte N=20

Ga nu terug naar de numerieke weergave en maak via de Kolomgege-
vens assistent een aantal aanpassingen om de volgende simulaties te 
maken. Gebruik plakken voor de expressie en maak dan de noodzake-
lijke veranderingen in de expressie en/of in het Stop veld.



10 simulaties van grootte N=20.

10 simulaties van grootte N=200.

500 simulaties van grootte N=100

Activiteit 3: De centrale limiet stelling

Tijdens deze activiteit kijken we naar de steekproef verdeling van 
gemiddelden van een populatie met een duidelijk scheve verdeling 
(skew).

In de grafiek een steekproef verdeling gemaakt met het Randgeo-
metric(0,5) commando waarbij 500 getallen van een geometrische 
verdeling met succeskans 0,5. De verdeling is behoorlijk scheef, zoals 
u ziet aan het histogram zal het gemiddelde van de verdeling dicht bij 
2 liggen. Hoe zou de steekproef distributie van gemiddelden er uit zien 
na 500 simulaties? Voor het herhaald uitvoeren van een trekking met 
een vaste kans op succes waarbij het aantal successen wordt geteld 
gebruiken we de binomiale verdeling, als we echter blijven trekken 
totdat we één succes behalen dan gebruiken we de geometrische 
verdeling. 



We starten weer in het Homescherm en bouwen de procedure stap 
voor stap op: Randgeometric(0,5) (commando uit de catalogus) geeft 
als uitkomst een geheel getal, het aantal benodigde worpen voordat 
een succes behaald werd. De uitkomsten komen dus uit de verzame-
ling positieve gehele getallen, beginnend bij 1. {1, 2, 3, ….}.

• MAKELIST(randgeometric(0,5), A, 1, 500) genereert een lijst met 
500 steekproeven. (De variabele A is vereist voor de invoer, maar 
‘doet’ eigenlijk niets.)

• ∑List(MAKELIST(randgeometric(0,5), A, 1, 500))/500 sommeert 
alle 500 uitkomsten en deelt door 500 voor de berekening van het 
gemiddelde.

Open het numerieke scherm en kies  . In het Expressie veld plakt 
u de laatste uitdrukking uit het Homescherm met S en M. In het 
Stop veld, kies 100 voor het laten uitvoeren van 100 berekeningen van 
gemiddelden van ieder 500 simulaties. Tik op   voor de execu-
tie en u ziet een deel van de resultaten in lijst D1. 

Open met S en # de instellingen van de grafiek en kies voor 
HBreedte en X Tick allebei 0,05. 

Gebruik V en Autoschalen voor de weergave van de grafiek.

100 simulaties van grootte N=500  



Ga nu terug naar de numerieke weergave en maak via de Kolomgege-
vens assistent een aantal aanpassingen om de volgende simulaties te 
maken. Gebruik plakken voor de expressie en maak dan de noodzake-
lijke veranderingen in de expressie en/of in het Stop veld.

100 simulaties van grootte N=5, met HBreedte en X Tick allebei 0,2.

10 simulaties van grootte N=5, met HBreedte en X Tick allebei 0,05. 

 

 

Via het veranderen van het aantal experimenten en het aantal bere-
kende gemiddelden kunt u onderzoek doen naar de centrale limiet 
stelling.


