
[ΣΕΜΦΕ – ΕΜΠ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ] Ιούνιος 2017 

 

www.avakas.net 1 

 

ΘΕΜΑ 1Ο  (2,5 μονάδες) 

Τα ερωτήματα Α και Β δε σχετίζονται μεταξύ τους. 

Α) Για τα ενδεχόμενα Α και Β δίνεται ότι P(A) = 1 /2, P(B) = 1 /3 και P(A|B)= P(A|B2). 

Να υπολογιστεί η P(A∪B2). Δικαιολόγησε πλήρως την απάντηση σας. 

Β) Η μεταφορά αγαθών μεταξύ δύο πόλεων μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους, οδικώς, με πλοίο 

και αεροπλάνο. Το 45% των μεταφορών γίνεται οδικώς, το 35% με πλοίο και 20% 

αεροπορικώς. Τα ποσοστά των φορτίων που καταστρέφονται στη μεταφορά είναι 8% για τη 

μεταφορά οδικώς, 5% με πλοίο και 1% για τη μεταφορά με αεροπλάνο.  

(α) Να υπολογιστεί το ποσοστό των μεταφερόμενων φορτίων που αναμένεται να πάθει 

ζημιές.  (β) Αν ένα φορτίο καταστράφηκε στη μεταφορά ποια η πιθανότητα η μεταφορά να 

έγινε με αεροπλάνο; 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  (2,5 μονάδες) 
Η διάρκεια ζωής Χ (σε ώρες) ενός εξαρτήματος μιας μηχανής είναι τυχαία μεταβλητή που 
ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [12,24]. 
(α) Να βρεθεί η συνάρτηση κατανομής της τ.μ. Χ. 
(β) Αν έχουμε 300 τέτοια εξαρτήματα ώστε όταν χαλάει το ένα να τοποθετούμε αμέσως το 
επόμενο στη μηχανή, ποια η πιθανότητα να λειτουργήσει συνεχώς η μηχανή για τουλάχιστον 
220 μέρες; 
(γ) Ποια η πιθανότητα από τα 300 αυτά εξαρτήματα τα 220 να έχουν διάρκεια ζωής  
μεγαλύτερη των 15 ωρών; Μην κάνετε αναλυτικά τις πράξεις . 
(δ) Έστω Υ η διάρκεια ζωής (σε ώρες) ενός άλλου εξαρτήματος της ίδιας μηχανής το οποίο δεν 
εξαρτάται από το πρώτο και ακολουθεί επίσης ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [12,24]. 
Να δοθεί η από κοινού σ.π.π. των Χ και Υ.  Να βρεθεί επίσης η Var(X-2Y). 
 

ΘΕΜΑ 3Ο  (2,5 μονάδες) 

Α) Η αντοχή κυλινδρικών δοκιμίων από σκυρόδεμα στο αρχικό στάδιο παρασκευής τους 

ακολουθεί κανονική κατανομ. Κατά τον ποιοτικό έλεγχο σε μια οικοδομική έπειτα από εντολή 

του επιβλέποντα μηχανικού λαμβάνονται τυχαία 8 δοκίμια τα οποία έδωσαν μέσο 72kp/cm2  

και τυπική απόλιση 3,4kp/cm2. Ο μηχανικός ισχυρίζεται ότι για να είναι αποδεκτό το 

σκυρόδεμα πρέπει τα δοκίμια να έχουν μέσο όρο αντοχής μεγαλύτερο από 70kp/cm2. 

(α) Να ελεγχθεί αν το σκυρόδεμα είναι ποιοτικό σε αυτή την οικοδομή σε α=2,5% 

(β) Τι θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε από το προηγούμενο ερώτημα για την p=value του 

ελέγχου;  

(γ) Να βρεθεί Δ.Ε. με σ.ε. 95% για την διασπορά της αντοχής του σκυροδέματος. 

Β) Δύο άτομα κάνουν τον ίδιο έλεγχο βασισμένοι στο ίδιο δείγμα και καταλήγουν σε αντίθετα 

συμπεράσματα, δηλαδή ο ένας απορρίπτει και ο άλλος αποδέχεται τη μηδενική υπόθεση. Πώς 

εξηγείται αυτό;  

 

ΘΕΜΑ 4Ο  (2,5 μονάδες) 
Έστω Χ1+Χ2+..Χθ   τυχαίο δείγμα από την κατανομή Ν(θ,θ), θ>0. 
(α) Να βρεθεί η εκτιμήτρια μεγίστης πιθανοφάνειας της παραμέτρου θ. 
(β) Να βρεθεί η εκτιμήτρια της παραμέτρου θ με τη μέθοδο των ροπών. 
 
                                                                                                                                                  Καλή Επιτυχία! 


