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ΣΧΟΛΗ:  Ε.Μ.Φ.Ε.        Ιούνιος 2017 

ΕΞΑΜΗΝΟ: 6ο  

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΘΕΜΑ 1 (2.5 μονάδες): 

(Α) Έστω X ,....Xn1  τυχαίο δείγμα από την Κανονική κατανομή με άγνωστη μέση τιμή μ και 

γνωστή τυπική απόκλιση σ. Χρησιμοποιώντας το λόγο μεγίστων πιθανοφανειών να 

κατασκευαστεί κρίσιμη περιοχή K για τον έλεγχο 0 0H :μ=μ  με εναλλακτική 1 0H :μ μ  με ε.σ. 

α, όπου 0μ γνωστή σταθερά.  

(Β) Έστω X ,....Xn1  τυχαίο δείγμα από την Ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα  θ, θ+1 , 

όπου θ> 0 άγνωστη παράμετρος. Να βρεθεί επαρκής στατιστική συνάρτηση για το θ.  

 

ΘΕΜΑ 2 (2.5 μονάδες):  

Έστω X ,....Xn1  τυχαίο δείγμα από την κατανομή με σ.μ.π. x 1-xf(x)=θ (1-θ) ,x=0,1, θ (0,1) .  

i) Να δείξετε ότι οι στατιστικές συναρτήσεις 
n

1 i
i=1

1
T =X= X

n
  και 1 2

2
2

 +
 =  είναι 

αμερόληπτες εκτιμήτριες για το θ.  

ii) Με τη βοήθεια της ανισότητας Cramér- Rao να αποφανθείτε ποια από τις παραπάνω δύο 

εκτιμήτριες είναι Α.Ε.Ε.Δ. του θ (θεωρήστε ότι n>2).  

iii) Χρησιμοποιώντας το θεώρημα Rao- Blackwell να βρεθεί η Α.Ε.Ε.Δ. του θ.  

iv) Να βρεθεί η Ε.Μ.Π. της ποσότητας 
θ

1-θ
.  

 

 

ΘΕΜΑ 3 (3.5 μονάδες):  

Έστω X ,....Xn1  τυχαίο δείγμα από την Γάμμα κατανομή με σ.π.π. 
α

α-1 -βxβ
f(x)= Χ e , x>0

Γ(α)
.  

Θεωρήσετε την παράμετρο α>0  γνωστή και την παράμετρο β>0  άγνωστη.  

i) Να αποδείξετε ότι η 
n

i
i=1

T= X  αποτελεί επαρκή στατιστική συνάρτηση για το β. Εν 

συνεχεία (χωρίς απόδειξη) να βρεθεί η ακριβής κατανομή της Τ.  
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ii) Να βρεθεί αναλυτικά η κατανομή της στατιστικής συνάρτησης X  και εν συνεχεία βρείτε 

αναλυτικά την κατανομή της τ.μ. Y=βX .  

iii) Κατασκευάστε ένα συμμετρικό γ=(1-c)% Δ. Ε.  για το β. Για την κατασκευή του 

συμβολίστε με Γ
a,β,c

το ποσοστιαίο σημείο της Γάμμα κατανομής με παραμέτρους α, β για το 

οποίο η πιθανότητα άνω αυτού του σημείου είναι c.  

iv) Κατασκευάστε ένα συμμετρικό προσεγγιστικό γ=(1-c) %  Δ.Ε. για το β εφαρμόζοντας το 

Κ.Ο.Θ. για την κατανομή του X .  

 

ΘΕΜΑ 4 (1.5 μονάδες):  

Έστω η τ.μ.  Χ ακολουθεί την κατανομή Poisson με άγνωστη παράμετρο θ>0 . Σε 50 

παρατηρήσεις της Χ γνωρίζετε μόνο ότι οι 20 από αυτές είναι μηδέν. Βρείτε την Ε.Μ.Π. του θ 

χρησιμοποιώντας μόνο αυτό το δεδομένο.  

 

Διάρκεια Εξέτασης: 2 ½ ώρες     ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 


