
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝοΥ ΕΞΑΜΗΝοΥ 2014-15 στο
ΙυΙοΝΤΕ^Α ΑΞΙοΠΙΣºΙΑΣ χαι ΕΠΙΒΙΩΣΙΙΣ

ΣΕνΙΦΕ

ΔιÜρχεια ΕξÝτασηò : 2.30 þΡ.ò.

ΖΙΙΤ}ΙΜΑ 1 (Βαθυüò: 4.0)

ΙνΙÜθημα

Α)'ΕστωδιÜρχεια(ωÞs";0τηεΕχθετιχÞεχατανομÞò/(r):*""ρ(-*),λ>O.ΜεβÜσητυχαßο
δεßγμα tι,tΖ,...,tη, η μονÜδων, Χωρßò αποΧομμÝνεò παρατηρÞσειò, να βρεθεß η μεγιστοποιημÝνη λογα-
ριθμοποιημÝνη συνÜρτηση πιθανοφÜνειαò,
(ß) üταν ßο δεßγμα προÝρχεται απü Ýνα πληθυσμü χαι
(ßß) üταν το δεßγμα προÝρχεται απü δýο χατηγορßεò Α Þ Β, εισÜγονταò μÝσω τηò παραμÝτρου λ στο
μοντÝλο μια συμμεταβλητÞ r, üπου r : 0, αν η μονÜδα ειναι τηò χατηγοΡßαò Α Þ , :1, αν η μονÜδα
εßναι τηò Β, δηλαδÞ λ : λ(χ) : εχρ(β'Χ) : εχΡ(βο * βιlr).

Β) οι αχüλουθεò μετρÞσειò αφοροýν τη διÜρχεια αντοχÞò ?, 16 τεμαχßων βαμμÝνου χÜλυβα δοχιμασμÝνα
σε δýο επßπεδα φορτιου Α χαι Β:

Φορτßο Α (.9θ psi2/]"06)

0.8 1.00 1.37 2.25 2.95 3.70 6.07 6.65
Φορτßο Β (]..09 psi2/106)

0.2 α.24 0.26 0.32 0.32 0.42 0.44 0.88

(α) ΠρΟσαρμüστε το μοντÝλο τη€ ΕΧθετιχÞε χατανομÞò του ερωτÞματοò Α(ß) στο παραπÜνω δεßγμα.
(β) Σ'η συνÝχεια προσαρμüστε στο δεßγμα Ýνα μοντÝλο παλινδρüμησηò τηò ΕχθετιχÞò χατανομÞG με
μια συμμεταβλητÞ 3 που δηλιfßνει την χατηγορΙα üπωò σεο εριüτημα Α(ßß).
(ß) Με βÜση το μοντÝλο αυτü βρεßτε χωριστÜ για χÜθε ομÜδα την ε.μ.π. τηò διαμÝσου, δηλαδÞ τηò μÝσηò
δΙÜρΧεΙαò αντοχÞ€, πÜνω τηG οποßαò επιβι<üνει (αντÝχει) το 50% των τεμαχßλν- (ßß) Απü τιò τιμÝò αυτÝò
χαθιßò χαι απü την τιμÞ .ου β1 να χριθεß ποια ομÜδα αντÝχει περισσüτερο
(γ) ΕξετΟσ-εε αν υπÜρχουν σταττστιχÜ σημαντιχÝò διαφοροποιÞσειò μεταξý των δýο ομÜδωγ τεμαχßωγ
χÜλυβα ωò προò τη διÜρχεια αντοχÞò τουò πραγματοποιþνταò τον Ýλεγχο Ι{ο : βτ : 0 Ýναντι Η1 : fu t' 0
ΤΟυ συνΤελεστÞ τηe r (ß) με το λüγο των πιθανοφανειþν χαι (ßß) με τον Ýλεγχο WaIiI. (ßßß) Εγισχýστε
Τα συμΠερÜσματÜ σαò εξετÜζονταò τη γραφιχÞ παρÜσòαση με τιò εχτιμÞσειò Kaplan-Meier τωγ δýο
s(Þ.

|Δßηοη.οι Α : 1.13, βι: _2.0855, se(β1) : 0.5, ΣLι exp(- β'*ο)τυ = 16] .
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Απü τα υπüλοιπα 4 ΖητÞματα επιλÝξτε 2 
,

ΖΙ{ΤΗνΙΑ 2 (Βαθμüò: 3.0)

Α) οι συναρτÞσειò διαχινδýνευσηò δýο ομÜδων Α χαι Β σχετßζονται μÝσω τηò σχÝσηe hB(f) : θha(t) ,

ý ) 0 χαι θ > 0 μια σ-ταθερÜ. Πιßò συνδÝονται οι συναρτÞσειò επιβßωσÞò τουò ,9α(ý) Χαι ,9g(i);

(ßß) Να βρεθεß η σ.π.π 9(ß) Χαι η σ.χ, G(t) μιαò αριστερÜ ΧολοβÞ< ΧατανομÞò στο σημεßο Ýg, Χαθþò

χαι η αντßστοιχη συνÜΡτηση διαχινδýνευσηò h(ý). Εφαρμüστε τουò τýπουò αυτοýò γtα το μοντÝλο τη<

χατανομÞò 
'Weibull.

ΖΙ{ΤΙΙνtΑ 3 (Βαθμüò: 3.0)

(ß) α) ,Εστω διÜρχεια ζωÞò Τ τηG ΕχθετιχÞò χατανομÞε με παρÜμετρο λ, /(ýΙλ), η οποßα λ εßναΙ τ,μ.

τηò χατανομÞò ΓÜμμα (β,ο). Δεßξτε üτι η μη-δεσμευμÝνη συνÜρτηση επιβßωση< ειναι τηò ΧατανομÞe

Pareto

s(τ) : (Ý+τ1",

β) Η διÜρχεια ζωÞò Τ τηò μπαταρßαò ενüò βηματοδüτη, σε χρüνια, αχολουθεß την χατανομÞ Pareto με

α : 3 χυ β :4. ΠοιÜ η πιθανüτητα η μπαταρßα να επιβιþσει τουλÜχιστον 9 χρüνια ;

(ßß) Δεßξτε üτι η μÝση υπολειπüμενη διφχεια ζωÞò, σ-òο σημεßο ß6 fια την ΧατανΟμÞ Pareto εßναΙ

β +to α)1.τη(τ61 : α-Ι
ΖΙΙΤΙΙΜΑ 4 (Βαθμüε: 3.0)

(Α) Δòüστε τον ορισμü του Χριτηρßου AIC Χαι πιßò χΡησιμοποιεßται 1

(Β) ΓρÜψτε το μοντÝλο αναλογιχÞò διαχινδýνευσηG του Cοο,

(Γ) προσαψüζεται Ýνα μοντÝλο αναλογιχÞε διαχινδýνευσ¸ του Cog ση δÝρΧεια παΡαμΟνÞò (σε

ημερεò) 100 ασθεντßν σε χÝντρο αποθεραπεßαò. Να ελÝγξετε αν η διÜρχεια αυτÞ εξαρτÜται απü την σ1

(Þλßχια σε Ýτη) xaL τ2 (θεραπεßα 1:1, θεΡαπεßα 2=0), με τη διαδιχασßα τηε διαδοχιΧÞe αφαßρεσηe

(ß) με τον Ýλεγχο \η/αΙd (ßß) Χαι με το ΧριτÞριο ΑΙC σòα αχüλουθα μοντÝλα:

ΜοντÝλο Ι
ΣυμμεταβλητÝò β se(P)

τ1 -0.010584 0.003635

tΖ -0.01θ028 0.056θ15

: -8548,8127

1νΙοντÝλο ΙΙ
ΣυμμεταβλητÝò se(β)

τ1 -0.010567 0.003635

Ι: -8548.8686

χοι /: -8553.0704 για το μοντÝλο χωριò συμμεταβλητÝò.

(ßßß) Να ερμηνευτοýη.« .β χαι να χατασ)ζευα(rτοýν 95% - διαστÞματα εμπιστοσýνηe των eβ τον τελΙΧΟý

μοντÝλου.

ΖΗΤΙΙνΙΑ 5 (Βαθμüò: 3.0)

Δßνονται οι επαναλαμβανüμενεò διÜρχειeò (σε ημÝρεò) εμφÜνιαlò χρυολογÞματοò ενüò νηπßου που πη-

γαßγει σε παιδιχü ο-εòßθμü: 18, 39, 52,25,12, 31, 42, 80 χαι με συνολιχü χρüνο παραΧολοýθηση< 300

ημÝρεò..ΕλÝγξτε τη σταθερüτητα του ρυθμοý διαδοχιχιßν χρυολογημÜτων (ß) μÝσω μιαò γραφΙΧÞe ΠαρÜ-

òΓòασß)ò του σωΡευτιχοý αριθμοý διαχοπþν Ν(Ý) : ß με τον χρüνο ý χαι (ßß) μÝσω τηe ελεγχοσυνÜρΤηση(

2ΣΤ:rlη(Τ/t6) - ΧΖητου ελÝγχου MILHDBK-189 yta την τÜση. Τι συμπερÜσματα βγÜζεεε απü τα

δýο αυτÜ ερωτÞματα;

β"


