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Ε ΦΑΡ1\{ΟΣ1\{ΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣ ΤΙΚΗ

ΘÝμα 1 (2.5 μονÜδεò)
Τα ερωτÞματα Α και Β δε σχετßζονται μεταξý τουò.
Α. Σε Ýνα εργοστÜσιο παραγωγÞò μεταλλικþν ρÜβδων το 20Ο/ο δεν εßναι καλÞò ποιüπlταò
διüτι παρουσιÜζουν πολý μικρÝò ρωγμÝò οι οποßεò δεν εßναι ευδþκριτεò. Για το σκοπü αυτü

κÜθε ρÜβδοò μετÜ τº]ν παραγωγß1 ελεγχεται απü Ýνα μηχÜ\ημα με ακτßνεò lazer και αν ο
Ýλεγχοò εßναι θετικüò η ρÜβδοò καταστρÝφεται. Η αξιοπιστßα üμωò του ελÝγχου εßναι 90Ο%

üταν τ1 ρÜβδοò δεν Ýχει ρωγμÝò και 80Ο% üταν η ρÜβδοò εßναι ελαττωματιια1. (α,) Ιºοιο

ποσοστü τηò παραγωγÞò ρÜβδων καταστρÝφεται? (β) Ποιο ποσοστü απü τιò ρÜβδουò που

καταστρÝφονται εßναι στην πραγματικüτßlτα καλÞò πσιüπlταò?
Β. Τρεη παßκτεò Α, Β και Γ ρßχνουν Ýνα νüμισμα συνεχþò, με τη σειρÜ που αναφÝρονται, Ο
πρþτοò που θα φÝρει κορþνα κερδßζει το παιχνßδι, Να συμβολισθεß ριε Üλγεβρα σ"υνü2"(itν τΟ

γεγονüò Ε={ο παßκτηò Α θα κερδßσει το παιχνßδι}. Να βρεθεß η πιθανüτητα του γεγονüτοò Ε.

ΘÝμα2 (2.5 μονÜδεò)

Εστω Χ τ.μ. και /(χ) συνÜρτ]-ιση που ορßζεται ωò

{. c) -4<χ<0
,]

Ι (χ) :ß 0.25, 2 < χ < 4

ß ο, αλλοýι
(α) Να βρεθεß το c Ýτστþστε η f (χ)να εßναι σ,π.π. τηò τ.l-ι. Χ.
(β) Να βρεθεß η συνÜρηση κατανομÞò τηò τ.μ. Χ.
(γ) Εστω τυχαßο δεφμα_Υ,,...,Χ,οοαπü αυÞ τº-ιν κατανομÞ.Να βρεθεß η πιθανüτητα ο

δειγματικüò τουò μÝσοò να μιιν υπερβφßνει το 1.

ΘÝμαt(2.5μονÜδεò)

¸στω Χι,.,.,Χη τυχαßο δεßγμα απü κÜποιο πληθυσμü με σ,π.π.

f(χ,θ) = (θ+1)(1-χ)θ, 0( χ <Ι, θ > 0,
(α) Να βρεθεß ΕΜΠ του θ .

(β) Να βρεθεß ΕΜΠ τηò μÝσηò τιμηò τοιν τ.μ, Χ1,..,,Χη
(γ) Να βρεθεß ροποεκτιμÞτριιτ του θ ,

ΘÝμα 4. (2.5 μονÜδεò)
Μια εταιρεßα κατασκευÜζει σκοινιÜ των οποßων η δýναμη θραýσηò Ýχει μÝση τιμÞ 100 κιλÜ
και τυπικι1 απüκλισι1 6 κþÜ. Μια νÝα κατασκευαστιιαº διαδικασßα πιστεýεται üτι εßναι ικανÞ
να αυξησει τη μÝση δýναμιη θραýσηò, Η εταιρεßα αποφασßζει να χρησιμοποιÞσει τη τ,Ýα

διαδικασßα αν πρÜγματι αυττj αυξÜνει τη μÝση δýναμη θραýσηò, γι' αυτü χρησιμοποßησε τι1

νÝα διαδικασßα μüι,ο για την παραγωγÞ 25 σκοινþν τα οποßα Ýδωσαν μεση αντοχ"11 102.196
κιλÜ.
(α) Να γßνει κατÜλληλοò στατιστικüò Ýλεγχοò σε α:lΟΖ,
(β) Ποια η του p-vaIue του ελÝγχου? Τι υποθÝσεη πρÝπει να γßνουν για τον πιο πÜνω

Ýλεγχρ?
(γ) Δýο ερευι,ητÝò κÜνουν τον ßδιο στατιστικü Ý}εγχο σχετικÜ με Ýναν π?ηθυσμü

βασισβνοι στο ßδιο δεßγμα και ο Ýναò απορρßπτει και ο Üλλοò αποδÝ7ρται την μηδενικÞ
υπüθεση. Πωò εξηγεßται αυτü?
(δ) Να κατασκευαστεß ξνα 99Ολ διÜστημα εμτηστοσýτηò για η] βση δýναμη θραýσηò τηò

νÝαò διαδικασßαò.



Διωνυμικη
η|

f (χ) = _--=ρ" (Ι - ρ)η-λ,χ = 0,1,...,π- χ!(η-χ)!

Ε(Χ) = πρι Var(X) - πρ(Ι- ρ)

Γεωμετρικη f (r)- ρ(Ι- ρ)»-1 ,χ- Ι,2,. Ε(Χ1 :l,var(x)_L+
Ι) \ρ)'

Ε(Χ) = λ, Var(X) = λ

Κανονικη f (r)
ß^ L

\J /πσ

_("- μ)2
2σ2 ,xeR

Ε(Χ) - μ, Var(,X) : σ2

ρα
Γαυυα /(χ): ρ ,α-Ιυ-Ι3Χ.χ>0' Γ(α)
Γ(α) -(α- 1)! για α e Ζ

Εκθετικη _f (") - λε-λ", χ Σ 0 Ε(Χ) -+,,Var(X)=+

Δßνεται üτι:
Φ(1.96):Ο.975, Φ(2.33):Ο,θ9c, τ]ι( ß,645) - 0.95, Φ(1.29):Ο.90
Φ(2.57):0.995, ιD(1,5):0.933, Φ(3.99):0.999, Φ(1 .87):0.969,
Φ(2.055):0.980, Φ(2.44):0.992, Φ(0.5):0.691, Φ(0.85):0.802,
Φ(3.46):0.999

ρ(ºι»1,796):0.05,r(!rο>2.624)=0.01, 1'(τ7>2.998)=0.01,τ(ºι»1.363):g.1

Ρ(τ6>2.447):0.025,ρ(ι8 > 2.896):0,01, ρ(ι6>ι,943):0.05,ρ(/ε > 2.306) = 0.025

ρ(ιº>l.ò95)=0,05, ρ(tº>2.365):α.025,Ρ(r¿»1.782)=0.05,Ρ(/10 >1.8ι2)=0.05

Ρ(ιΙ1>2,492):0.0ι, Ρ(ßΙ5>2.º8,7) = 0.005, Ρ(tΙ4>2.]9º) = 0.005, Ρ(ιΖ5 > 2.4Β5):0.01

Ρι,χ,'>:].ο6):ßß.Οß-Ρß.Ζ,';,20.09;=0.0ß,Γß,χ,'>ß5ο9)=0.01,Ρ(χ,r'>26.º2)=0.0ι

Ρ(Ι,,' >ι2.59):0,01, Ρ(,Χο' >]6.91)=0.05. Ρ(Ι,' >ι5.50)=0.05, Ρ(,Χ,,'>2ι.03)=0.05

Ρ(χ.,' > 2.0Β)= α,99,Ρ(χυ' >1.64)=0.99, Ρ(,Ζ,' > 0.5543)=0.0]. Ρ(ι,,' >26.22) =0.99

* ΔιÜρκεια ΕξÝτασηò: 21/Ζ ωρεζ"


