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ΣTATΙΣTΙKΗ

ΘEMA 1(4 μoνιiδεg):

λ (λ>0).

(i) Nα απoδεiξετε 6π η T(x) = Σl,x, εiναι επαρκη5 oταποπκη oιlν0ρηoη μα τo λ.

(ii) Nα απoδεξετε 6τιη Y = zιfi,xl - Χtr".

(iii) Nα καταoκευd,oετε εvα διioημα εμznστooιlνηq με oυντελεοτη εμπιoτooδνηg (1 _ α) μα
τo λ. ' 

.:..

(B) Eoτω x = (Χl,...,x.)T ω1αio δεiγμα απ6 ην εΦετiκr'1 κατανoμη με ιiγvωoη παρ0μετρo λ
(λ > 0). Nα καταoκευιioετε 6vα πρooεγμoτικ6 (l - α)% δι&oημα εμπιoτoo6νηg Tια η μoη πμη
τoυ πληΘυoμo6.

(Γ) H διαρκεια Μιτoυργiαg λαμπηρων φωτιoμoιi ακoλουθεi ην εκθετικη κατανoμη με ιiγvωoη
παρ&μετρo λ (λ > 0). 'Eνα δεiγμα απ6 10 λαμπηρεq 6δωoε τoυg ακ6λoυθoυq 1:6νoυ9 ζωηq (oε
cilρεg):

150, 180, 155, 168, 182, 175, 143, !87,170, 160.

(i) Mε β6oη τα απoτελ,6σματα απ6 τo (Α) ερrbημα να κατασκευαoτεi 6γα διιioημα
εμπιoτooriνηq με oιlντελεoτη εμτωοτooδιηq 95% μα τo μ6oo μ16νo ζωηg των
λαμπηρων φωπoμoδ.

(ii) Mε βdoη τα απoτελ6σματα απ6 τo (B) ερiοημα να κατασκευαoτεi επioηg εvα
πρooεγyιoτικ6 95% διdoημα εμrτιστoofνηt μα τo μ6οo μ:6νo ζωηg των λαμπτηρων

φωτιoμoδ. ].

(iii) Nα αιlγκρiνετε τα παραπ0νω διαoτηματα εμπιoτooδνηg και να o2goλιdoετε ω2g6ν

διαφορ69. Θα εμπιoτan6oαoταν τα απoτεΜoματα πoυ πηρατε απ6 τo πρoοεγμοπκ6
δι6oημα εμπιoτooδνηg;

ΘEMΑ 2 (3 μoνιftδεg):
Eoτω Xl,...,Xo πl26αio δεtγμα απ6 ην κατανoμη Poisson με 6pωoη παρ&μετρo θ (θ > 0), 6πoυ

Xi o αριΘμ69 των ηλεφωνημ&των oε εvα ηλεφωνικ6 κ6ντρo oε μiα rbρα την i ημ6ρα, i = 1,...,n.

(i) Nα βρεθεi επαρκηg oταπoτικη oυνιiρηoη μα τo Θ και εv oυνε26εiα μα τo e-'.
(iη Nα βρεΘεi η E.M.Π. τoυ Θ.

(iiυ Nα βρεΘεi η E.M.Π. ηg zπθαν6τηταt να γ[νει τoυλiμoτoν 1 ηλεφωvo oε μiα ioρα oε
αυτ6 τo κwτρo κ0ποια δεδoμεvη μρα.

ΘEMA 3 (3 μoνιftδεq):
Eoτω Χ,,...,Xo τυ2gαio δΦμα απ6 ην Γεωμετρικη κατανoμη G(θ), με 0 < θ < 1 &γvωoη
παρdμετροg.

(η Mε ην βoηθεια τoυ Θεωpηματog Rao _ Blackwellνα βρεθεi A.E.E.Δ. τoυ g(θ) : llΘ.
(iη Nα υπoλoμoτεi τo Cramer-Rao κατrirτατο φραγμα ηq διαoπoρ0g των αμερ6ληπτων

εκτιμητριiυν τoυ g(θ) : 1/θ και να oυγκριθεi με πμ διαoπoρ6 ηq Α.E.E.Δ. πoυ βρηκατε
στo πρoηγο6μwo ερrilημα.

* Διι1ιρκεια EξεταoηE: 2 % h* EYΧ0MΑΣTΕ, ΕΙΙΙTYΧΙA


