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ΘΕΜΑ 1ο 

Α) Έστω X1,….,Xn τυχαίο δείγμα από την κανονική κατανομή με άγνωστη μέση τιμή μ και 

γνωστή τυπική απόκλιση σ. Χρησιμοποιώντας το λόγο μέγιστων πιθανοφανειών να 

κατασκευαστεί κρίσιμη περιοχή Κ για τον έλεγχο Ho : μ=μο με εναλλακτική H1 : μ  μο με ε.σ. 

α, όπου μο γνωστή σταθερά.  

 

B) Έστω Χ1=Χ ένα τυχαίο δείγμα μίας παρατήρησης από την κατανομή Poisson με άγνωστη 

παράμετρο λ > 0. Να δειχθεί ότι δεν υπάρχει αμερόληπτη εκτιμήτρια της ποσότητας 1/λ. 

(Υπενθυμίζουμε ότι 
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 ).                                                  Μονάδες2,5 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έστω Χ1,….,Χn τυχαίο δείγμα από την Εκθετική κατανομή με άγνωστη παράμετρο θ> 0.  

i. Να βρεθεί επαρκής και πλήρης δειγματοσυνάρτηση, έστω Τ, για το θ.  

ii.  Χρησιμοποιώντας χωρίς απόδειξη γνωστές σχέσεις πείτε ποια είναι η κατανομή της 

τ.μ. Τ.  

iii. Με τη βοήθεια του Θεωρήματος Rao-Blackwell να βρεθεί ΑΕΕΔ για το 1/θ.  

iv. Με τη βοήθεια του Θεωρήματος Rao-Blackwell να βρεθεί ΑΕΕΔ για το 1/θ2.  

v.  Να βρεθεί
1

, {1,2,...., 1}
k

E k n
T

 
  

 
. 

vi. Με τη βοήθεια του Θεωρήματος Rao-Blackwell και χρησιμοποιώντας το (v) να 

βρεθεί ΑΕΕΔ για το θk.                                                                  Μονάδες 3 

      

ΘΕΜΑ 3ο 

Έστω Χ1,….,Χn τυχαίο δείγμα από την συνάρτηση κατανομής 
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   , όπου θ> 0 

άγνωστη παράμετρος.  

i) Να εκτιμήσετε σημειακά το θ με τη μέθοδο των ροπών. 

ii) Να εκτιμήσετε σημειακά το θ με τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας. 

iii) Να βρεθεί επαρκής στατιστική συνάρτηση, έστω Τ, για το θ. 

iv) Να εξηγήσετε αν η Ε.Μ.Π. που βρήκανε το (ii) είναι αμερόληπτη εκτιμήτρια του θ.  

v) Να βρεθεί η κατανομή της Υ=Τ/θ.  
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vi) Να κατασκευαστεί συμμετρικό 100(1-α)% Δ.Ε. για το θ.                                   Μονάδες 3 

                 

ΘΕΜΑ 4ο 

Έστω X1,….,Xn τυχαίο δείγμα από την Ν(θ,cθ2), όπου c  > 0 γνωστή σταθερά και  

άγνωστη παράμετρος. 

i. Να βρεθεί επαρκής δειγματοσυνάρτηση για το θ.  

ii. Χρησιμοποιώντας μόνο τη δειγματοσυνάρτηση X  να κατασκευαστεί ένα συμμετρικό 

1000(1-α)% Δ.Ε. για το θ.                                                                                 Μονάδες 1,5 

 

 

Διάρκεια εξέτασης : 2 1/2 ώρες                                                Καλή Επιτυχία! 


