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ΘΕΜΑ 1ο 

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.                                                                                        Μονάδες 1,4 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έστω θ (0< θ< 1) το άγνωστο ποσοστό ελαττωματικών προϊόντων μιας παραγωγικής 

διαδικασίας και Χ η τ.μ. που εκφράζει τον αριθμό των δοκιμών (ελέγχων) μέχρι την 

εμφάνιση του πρώτου ελλαττωματικού. Έστω X1,….,Xn τυχαίο δείγμα (n>1) από την 

κατανομή της τ.μ.  Χ.  

i.  Να βρεθεί επαρκής και πλήρης στατιστική συνάρτηση του θ.  

ii.  Να βρεθεί η Ε.Μ.Π του θ.  

iii.  Με τη βοήθεια του Θεωρήματος Rao- Blackwell να βρεθεί ΑΕΕΔ της ποσότητας α(θ)= 
1


  

iv. Να συγκρίνετε τη διασπορά της ΑΕΕΔ του ερωτήματος (iii) με το κάτω φράγμα των 

διασπορών όλων των αμερόληπτων εκτιμητριών της ποσότητας α(θ)          Μονάδες 3,2 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Έστω X1,….,Xn τυχαίο δείγμα από την Ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [θ, 1], όπου 

 θ <1 άγνωστη παράμετρος.  

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

ii. Να βρείτε την κατανομή της τ.μ. 
1






 


.  

iii. Κατασκευάστε ένα συμμετρικό γ= (1-α)%  Δ. Ε για το θ.                             Μονάδες 3 
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ΘΕΜΑ 4ο 

Ένα δοχείο περιέχει 4 σφαίρες θ εκ των οποίων είναι λευκές και 4-θ μαύρες. Έστω ότι 

θέλετε να ελέγξετε την μηδενική υπόθεση Ηο: θ=2 έναντι της εναλλακτικής Η1: θ  2. 

Τραβάτε δύο σφαίρες με επανατοποθέτηση από το δοχείο και αν είναι και οι δύο του ίδιου 

χρώματος απορρίπτετε τη μηδενική υπόθεση.  

i.  Να υπολογίσετε το ε.σ. α του άνω ελέγχου.  

ii.  Αν το δοχείο έχει 3 λευκές σφαίρες να υπολογίσετε την πιθανότητα του σφάλματος 

τύπου ΙΙ για τον άνω έλεγχο.   

iii.  Επαναλάβετε τα ερωτήματα i) και ii) αν η δειγματοληψία είναι χωρίς 

επανατοποθέτηση.  

 

 

Διάρκεια εξέτασης : 2 1/2 ώρες                                                Εύχομαι επιτυχία 


