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1. Έστω τυχαίο δείγμα (τ.δ.) Χ1, Χ2, …, Χν ~ Ν(μ,σ2), όπου η παράμετρος σ είναι γνωστή.  
(α) Να προσδιορίσετε μέσω του λήμματος Neyman – Pearson τον ισχυρότατο έλεγχο (ΙΕ) σε επίπε-
δο σημαντικότητας (ε.σ.) a για τον έλεγχο της  

Η0: μ = μ0      έναντι της       Η0: μ = μ1 
για δεδομένα μ0, μ1, με μ1 > μ0. 
(β) Να βρεθεί η περιοχή απόρριψης Κ όταν ν = 16, μ0 = 50, μ1 = 55, a = 0.05, σ = 6.  
(γ) Να βρείτε την πιθανότητα σφάλματος τύπου ΙΙ (P[II]) και την ισχύ π(μ1) του παραπάνω ελέγχου. 
Αν μ0 = 0, μ1 = 1, a = 0.01, σ = 1, να βρεθεί το μέγεθος του δείγματος ν ώστε η ισχύς να είναι του-
λάχιστον 1 − β = 0.95. 
(δ) Να διαπιστώσετε ότι ο έλεγχος που προκύπτει από το ερώτημα (α) είναι ομοιόμορφα ισχυρότα-
τος (ΟΙΕ) για την υπόθεση Η0: μ = μ0 έναντι της Η1: μ > μ0 καθώς και για την υπόθεση Η0: μ ≤ μ0 
έναντι της Η1: μ > μ0. 

2. Επιθυμούμε να εξετάσουμε αν ο μέσος μ ενός κανονικού πληθυσμού N(μ,σ2) είναι μ = 100 (Η0) ή 
μ > 100 (Η1). Λαμβάνουμε τ.δ. μεγέθους ν = 10, στο οποίο βρίσκουμε μέσο 102=x .  
(α) Αν σ = 5 να κάνετε τον συγκεκριμένο έλεγχο σε ε.σ. α = 5% (υπόδ. χρησιμοποιήστε το αποτέλε-
σμα της Άσκ.1).  
(β) Να υπολογίσετε το p-value του παραπάνω δείγματος και μέσω αυτού να επανελέγξετε την Η0 
έναντι της Η1. Τι μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει το p-value; 
(γ) Αν ο ίδιος δειγματικός μέσος 102=x  προέκυπτε από δείγμα ν = 50, τι απόφαση θα παίρναμε; 
Να βρείτε το αντίστοιχο p-value.  
(δ) Πόσο πρέπει να είναι το ν ώστε π(101) = 1 − β = 0.95; 

3. Η μέση γεωργική παραγωγή ανά στρέμμα ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε μια αγροτική περιο-
χή είναι 35 τόνοι με τυπική απόκλιση 3 τόνους. Μετά την χρησιμοποίηση ενός νέου λιπάσματος, η 
μέση παραγωγή σε 100 τυχαία επιλεγμένα στρέμματα ανήλθε στους 35.6 τόνους. Να ελέγξετε σε 
ε.σ. 5% αν η συγκεκριμένη αύξηση είναι στατιστικά σημαντική, δηλαδή αν το συγκεκριμένο λίπα-
σμα ευνοεί την αύξηση της μέσης παραγωγής (θεωρείστε ότι η διασπορά της παραγωγής έχει παρα-
μείνει η ίδια). Να βρείτε το αντίστοιχο p-value του δείγματος. 

4. Με βάση ένα τ.δ. Χ1, Χ2, …, Χν ~ Ν(μ,82) θέλουμε να ελέγξουμε σε ε.σ. α = 5% την Η0: μ = 80 
έναντι της Η1: μ = 76. Να δειχθεί ότι η κρίσιμη περιοχή του IE είναι της μορφής K: acx < . Να βρε-
θεί το ελάχιστο ν και το ca έτσι ώστε P[I] ≤ 0.05, P[II] ≤ 0.10. 

5. Έστω τ.δ. Χ1, Χ2, …, Χν ~ Ν(μ,σ2), με μ γνωστό.  
(α) Να προσδιορίσετε μέσω του λήμματος Neyman – Pearson τον ΙΕ σε ε.σ. a της Η0: σ = σ0 έναντι 
της Η0: σ = σ1 για δεδομένα σ0, σ1 με σ1 > σ0. 
(β) Να βρείτε την πιθανότητα σφάλματος τύπου ΙΙ και την ισχύ του παραπάνω ελέγχου.  
(γ) Να εφαρμόσετε τα παραπάνω για 12

0 =σ , 42
1 =σ , μ = 0, ν = 10. 

(δ) Αν 12
0 =σ , 22

1 =σ , a = 0.05, μ = 0, να βρεθεί το ελάχιστο μέγεθος του δείγματος ν ώστε η ισχύς 
να είναι τουλάχιστον 0.95. 

6. Επιθυμούμε να ελέγξουμε αν η τιμή πώλησης ενός αγαθού έχει διασπορά ίση με 9 ή μεγαλύτερη 
από 9. Λαμβάνοντας τ.δ. μεγέθους ν = 30 βρίσκουμε σε αυτό (δειγματική) διασπορά 12 και (δειγμα-
τικό) μέσο 101. Να ελέγξετε την παραπάνω υπόθεση σε ε.σ. 1% (μέσω κατάλληλης κρίσιμης περιο-
χής K και μέσω του αντίστοιχου p-value) θεωρώντας ότι η τιμή του αγαθού ακολουθεί κανονική κα-
τανομή με μέσο 100. 



7. Έστω τ.δ. Χ1, Χ2, …, Χν όπου οι τ.μ. Χi ακολουθούν την κατανομή Poisson με παράμετρο λ.  
(α) Να δείξετε ότι η περιοχή απόρριψης του ισχυρότατου ελέγχου της Η0 : λ = λ0 έναντι της Η1 : λ = 
λ1 με λ1 > λ0 είναι της μορφής 
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(β) Αν λ0 = 0.3, λ1 = 0.4, α = 0.05, ν = 20, να βρεθεί ο μικρότερος ακέραιος ca που οδηγεί σε P[I] ≤ a 
(συντηρητικός έλεγχος με P[I] όσο το δυνατό πιο κοντά στο a). Να βρείτε την αντίστοιχη ισχύ. 
(γ)  Αν λ0 = 0.3, λ1 = 0.4, α = 0.05, ν = 20, να κατασκευάσετε έναν τυχαιοποιημένο έλεγχο (ca,γ) ώ-
στε P[I] = α, και να βρείτε την ισχύ του. 
(δ) Σε ένα σημείο της εθνικής οδού ο μέσος αριθμός ατυχημάτων που συμβαίνουν την περίοδο Μάιο 
-  Σεπτέμβριο είναι λ0 = 0.3 ανά εβδομάδα. Μετά από κάποια έργα που έγιναν στο σημείο αυτό (τα 
οποία ολοκληρώθηκαν αρχές Μαΐου) καταγράφηκαν τα ακόλουθα ατυχήματα τις επόμενες 20 εβδο-
μάδες: 

1, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2. 

Αυξήθηκε η επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου; Να δώσετε το p-value του παραπάνω 
δείγματος. 

8. Έστω τ.δ. μεγέθους n από την κατανομή με σ.π.π. 
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Να βρεθεί ΟΙΕ σε ε.σ. a για την υπόθεση Η0: θ = θ0 έναντι της Η1: θ > θ0 και να δοθεί η αντίστοιχη 
συνάρτηση ισχύος π(θ). 

9. Έστω  Χ1, Χ2, …, Χν τ.δ. από την εκθετική κατανομή με σ.π.π. 
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(α) Να βρεθεί ομοιόμορφα ισχυρότατος έλεγχος σε ε.σ. a της  

Η0 : θ ≤ θ0 έναντι της Η1 : θ > θ0. 

(β) Να βρεθεί η συνάρτηση ισχύος π(θ). 
(γ) Ο μέσος χρόνος διάρκειας μιας τηλεφωνικής κλήσης σε ένα δίκτυο είναι 2 λεπτά. Μετά από μια 
μείωση της χρονοχρέωσης των κλήσεων στο δίκτυο αυτό, καταγράφηκε η διάρκεια 300 κλήσεων η 
οποία ήταν συνολικά 660 λεπτά (δηλ. δειγματική μέση διάρκεια κλήσης 2.2 λεπτά). Υποθέτοντας 
ότι η διάρκεια μιας κλήσης ακολουθεί εκθετική κατανομή, να ελέγξετε σε ε.σ. α = 0.01 αν η αύξηση 
αυτή είναι στατιστικά σημαντική (δηλαδή αν επήλθε πραγματική αύξηση της μέσης διάρκειας μιας 
κλήσης μετά την μείωση της χρέωσης). Να βρεθεί το αντίστοιχο p-value του δείγματος. 

10. Έστω  Χ1, Χ2, …, Χν τ.δ. από την κατανομή Weibull με σ.π.π. 

0,0,1);( /1 >>= −− θ
θ

βθ θβ xexxf
βx , και β > 0 γνωστό. 

(α) Να βρεθεί ομοιόμορφα ισχυρότατος έλεγχος σε ε.σ. a της  

Η0 : θ ≤ θ0    έναντι της      Η1 : θ > θ0. 

(β) Να βρεθεί η συνάρτηση ισχύος π(θ). 

11. Το τυχαίο δείγμα: 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 1, προέρχεται από την γεωμετρική κατανομή με σ.π. 
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Να ελέγξετε σε ε.σ. a = 5% αν ισχύει η Η0: p ≤ p0 = 1/3 έναντι της Η1: p > p0  =1/3 μέσω του p-value 
του δείγματος. 


