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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της 
Ποιότητας [ΔΙΠ 50] 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ 1 

Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον Καθηγητή-Σύμβουλο, 
ιδανικά, μέχρι τις 08/11/2009 και σε καμιά περίπτωση αργότερα από τις 10/11/2009. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ: Η σειρά των παρακάτω θεμάτων και ερωτημάτων δεν ακολουθεί 
απαραίτητα τη σειρά των περιεχομένων του εκπαιδευτικού υλικού.  
Η γραπτή εργασία πρέπει να σταλεί με ταχυδρομείο ή courier (όχι με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή Fax) στον Καθηγητή Σύμβουλο και να συνοδεύεται από το 
συμπληρωμένο  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Έντυπο 
Α). Οι απαντήσεις σας στα ερωτήματα πρέπει να περιέχουν πλήρη αιτιολόγηση και να 
είναι είτε δακτυλογραφημένες, είτε καθαρογραμμένες, ώστε να μπορεί να τις διαβάζει 
εύκολα ο Καθηγητής-Σύμβουλος. Πρέπει να υπάρχουν περιθώρια αριστερά, δεξιά και 
στο τέλος κάθε ερωτήματος για να μπορεί να κάνει χειρόγραφα σχόλια ο Καθηγητής-
Σύμβουλος. Η αιτιολόγηση σε κάθε ερώτημα μπορεί να δίνεται με αναγραφή των 
σχετικών τύπων ή με παραπομπή στο σχετικό εδάφιο ή στη σχετική υποενότητα και 
σελίδα από το εκπαιδευτικό υλικό που σας έχει αποσταλεί.  
Επιτρέπεται η χρήση του ΜΙΝΙΤΑΒ εκτός από τις περιπτώσεις που υποδεικνύεται η μη 
χρήση του. Δεν θα βαθμολογούνται απαντήσεις στις οποίες γίνεται χρήση άλλου 
στατιστικού πακέτου (εκτός του ΜΙΝΙΤΑΒ). Επιτρέπεται η χρήση του Excel για τη 
διενέργεια μόνον απλών αριθμητικών υπολογισμών. 
Προσοχή! Στα ερωτήματα που κάνετε χρήση του πακέτου ΜΙΝΙΤΑΒ είναι απαραίτητο 
στις απαντήσεις σας να περιλαμβάνετε τα εξής στοιχεία: (α) πλήρη προσδιορισμό της 
σχετικής διαδικασίας του ΜΙΝΙΤΑΒ που ακολουθήσατε, (β) εκτύπωση των 
περιεχομένων του session window (πάνω μέρους της οθόνης) και, ενδεχομένως, άλλων 
αποτελεσμάτων του πακέτου αυτού (π.χ. γραφικών), και (γ) πλήρη ερμηνεία όλων των 
αποτελεσμάτων του ΜΙΝΙΤΑΒ που σχετίζονται με τα ερωτήματα.  
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ: Οι μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε θέμα και σε κάθε ερώτημα 
χωριστά δίνονται μέσα σε παρένθεση (σύνολο 100 μονάδες). 
 
Άσκηση 1 (13 Μονάδες) 
Σε ένα ράφι μιας βιβλιοθήκης τοποθετούνται με τυχαία σειρά 11 διαφορετικά βιβλία 
τεσσάρων θεματικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 4 βιβλία μαθηματικών, 3 
βιβλία φυσικής, 2 βιβλία χημείας και 2 βιβλία βιολογίας. 
(α-2) Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούν να τοποθετηθούν τα 11 βιβλία στο 
ράφι; 
(β-3) Ποια είναι η πιθανότητα να τοποθετηθούν πρώτα στο ράφι τα 4 βιβλία των 
μαθηματικών και τελευταία τα 3 βιβλία της φυσικής; 
(γ-4) Ποια είναι η πιθανότητα όλα τα βιβλία της ίδιας θεματικής ενότητας να 
τοποθετηθούν μαζί; 
(δ-4) Τρία βιβλία επιλέγονται τυχαία από το ράφι χωρίς επανατοποθέτηση. Ποια είναι η 
πιθανότητα να επιλεγεί τουλάχιστον ένα βιβλίο μαθηματικών ή τουλάχιστον ένα βιβλίο 
βιολογίας; 
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Άσκηση 2 (12 Μονάδες) 
Δύο σκοπευτές, ο Σ1 και ο Σ2, ρίχνουν από μια βολή κατά ενός κυκλικού στόχου 
ακτίνας r . Ενδιαφερόμαστε να μελετήσουμε τις αποστάσεις των δύο βολών από το 
κέντρο του στόχου. Γνωρίζουμε ότι (α) οι δύο βολές βρίσκουν το στόχο, και (β) η 
(απόλυτη) διαφορά των δύο αποστάσεων είναι μικρότερη ή ίση του 2/r . 
(α-4)  Να παρασταθεί γραφικά ο δειγματικός χώρος και τα ενδεχόμενα:  
Α = {η βολή του Σ2 βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο του στόχου από τη βολή του Σ1}, 
Β = {η βολή του Σ1 απέχει από το κέντρο του στόχου απόσταση μεγαλύτερη του 2/r }, 
Γ = {μόνο μια βολή απέχει από το κέντρο του στόχου απόσταση μικρότερη του 2/r }.  
(β-1)  Εξετάστε αν τα ενδεχόμενα Α, Β και Γ εξαντλούν από κοινού το δειγματικό 
χώρο. 
(γ-4)  Δείξτε σε ξεχωριστές γραφικές παραστάσεις τα ενδεχόμενα  

Γ∩Β∩Α ,  Γ′∩Β′∩Α′ ,  Α−Γ∪Β )( ,  Γ′∩Β′∪Α′ . 
(δ-3)  Βρείτε τρία ενδεχόμενα που να είναι ασυμβίβαστα ανά δύο και να εξαντλούν από 
κοινού το δειγματικό χώρο. 
 
Άσκηση 3 (15 Μονάδες) 
Επιλέξτε τη σωστή συμπλήρωση (i), (ii), (iii) ή (iv) στην τελευταία πρόταση των 
παραγράφων (α)-(ε). Αιτιολογήστε την απάντησή σας εξηγώντας γιατί οι 3 από τις 4 
επιλογές κάθε ερωτήματος είναι λάθος. 

(α-3) Για τη μελέτη των εμπορικών καταστημάτων της Πάτρας που φοροδιέφυγαν το 
έτος 2007 επιλέχθηκαν στην τύχη 100 εμπορικά καταστήματα τα οποία ελέγχθηκαν από 
ειδικό κλιμάκιο της εφορίας. Για κάθε ένα από τα καταστήματα καταγράφηκε ο 
αριθμός 1 και 0 ανάλογα με το αν φοροδιέφυγε ή όχι. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 
(i) η μελέτη είναι αναλυτική. 
(ii) το υπό μελέτη χαρακτηριστικό των καταστημάτων είναι ποσοτικό. 
(iii) ο πληθυσμός αποτελείται από τα 100 καταστήματα που ελέγχθηκαν. 
(iv) το δείγμα αποτελείται από τα 100 συνολικά 0 και 1 που καταγράφηκαν.  
 

(β-3)  Ένα καρδιοχειρουργικό κέντρο πραγματοποιεί μια έρευνα για δύο από τους 
σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου που μπορούν να αυξήσουν σε σημαντικό βαθμό 
τον κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου, το κάπνισμα και την υψηλή 
χοληστερόλη. Θεωρώντας τα ενδεχόμενα, καπνιστής με υψηλή χοληστερόλη (Α), 
καπνιστής με μη υψηλή χοληστερόλη (Β), μη καπνιστής με υψηλή χοληστερόλη (Γ), 
και μη καπνιστής με μη υψηλή χοληστερόλη (Δ), το ενδεχόμενο 
(i) )()( Δ∪Β∩Β∪Α  δηλώνει καπνιστή με μη υψηλή χοληστερόλη. 
(ii) Α∩′Δ∪Β )(  δηλώνει μη καπνιστή με υψηλή χοληστερόλη. 
(iii) )( ′Δ∪Γ  δηλώνει μη καπνιστή. 
(iv) Δ−Β′  δηλώνει άτομο με μη υψηλή χοληστερόλη. 
 

(γ-3) Από ένα δοχείο που περιέχει 10 σφαίρες αριθμημένες από το 1 έως το 10, 
επιλέγονται με τυχαίο τρόπο 2 σφαίρες χωρίς επανατοποθέτηση. Τα ενδεχόμενα 
Α={στην επιλογή της πρώτης σφαίρας εμφανίζεται περιττός αριθμός}, και Β={στην 
επιλογή και των δύο σφαιρών εμφανίζονται άρτιοι αριθμοί} 
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(i) αποτελούν το ένα συμπλήρωμα του άλλου. 
(ii) είναι ασυμβίβαστα. 
(iii) είναι ανεξάρτητα. 
(iv) εξαντλούν από κοινού το δειγματικό χώρο. 
 

(δ-3) Έστω δύο από κοινού κατανεμημένες τ.μ. Χ και Υ. Τότε 
(i) )var(4)var(9)23var( YXYX +=+ . 
(ii) 4)(3)(2)432( +−=+− YEXEYXE . 
(iii) 1),( ≤yxf  για κάθε 2),( Ryx ∈ . 
(iv) 0=ρ  αν YX 2= . 
 

(ε-3) Έστω μια τ.μ. Χ. Τότε 
(i) ))(var())(var( XEXE = . 
(ii) )()( xXPxf ==  για κάθε Rx∈ . 
(iii) 4/3)31( ≥≤≤− XP  αν 1)var()( == XXE . 
(iv) )()()( aFbFbXaP −−−=−<−≤−  για κάθε Rba ∈, . 
 
Άσκηση 4 (12 Μονάδες) 
Ασφαλιστική εταιρεία κατατάσσει τους πελάτες της που ασφαλίζονται σε κάποιο 
πρόγραμμα ασφάλισης «προσωπικού ατυχήματος» σε τρεις βασικές κατηγορίες: 
πελάτες χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου. Έστω ότι το 75% των ασφαλισμένων 
σε αυτό το πρόγραμμα έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου, το 15% 
στην κατηγορία μεσαίου κινδύνου και το 10% στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Από 
στατιστικές μελέτες έχει εκτιμηθεί ότι κατά τη διάρκεια ενός έτους η πιθανότητα να 
καταθέσει αίτηση αποζημίωσης λόγω ατυχήματος ένας ασφαλισμένος χαμηλού, 
μεσαίου και υψηλού κινδύνου είναι 0.05, 0.15 και 0.30, αντίστοιχα. Για έναν 
ασφαλισμένο της εταιρείας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα βρείτε τις πιθανότητες: 
(α-3) Nα καταθέσει αίτηση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια ενός έτους. 
(β-4) Να είναι υψηλού κινδύνου όταν έχει καταθέσει αίτηση αποζημίωσης κατά τη 
διάρκεια ενός έτους. 
(γ-5) Nα είναι χαμηλού κινδύνου όταν κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών του 
προγράμματος κατέθεσε αίτηση αποζημίωσης μόνο κατά τη διάρκεια του πρώτου 
έτους. 
 
Άσκηση 5 (12 Μονάδες) 

Η σ.π.π. μιας συνεχούς τ.μ. Χ δίνεται από τον τύπο 

⎩
⎨
⎧ <<−

=
αλλού.,0

10),1(
)(

xxcx
xf  

(α-2) Να βρεθεί η τιμή της σταθεράς c. 
(β-3) Να βρεθεί η α.σ.κ. της τ.μ. X.  
(γ-4) Να υπολογιστεί η πιθανότητα να πάρει η τ.μ. Χ τιμή 

(i) μεγαλύτερη από 0.4 , 
(ii) μικρότερη του 0.3 ή μεγαλύτερη του 0.7. 
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(δ-3) Να υπολογιστεί η μέση τιμή και η διασπορά της τ.μ. X. 
 
Άσκηση 6 (13 Μονάδες) 
Ένα προϊόν προσδιορίζεται από δύο χαρακτηριστικά. Έστω Χ η τ. μ. που δηλώνει το 
πρώτο χαρακτηριστικό με δυνατές τιμές 1, 2 και 3, και Υ η τ.μ. που δηλώνει το δεύτερο 
χαρακτηριστικό με δυνατές τιμές 0, 1, 2, 3 και 4. Η κ.σ.π. των τ.μ. Χ και Υ δίνεται στον 
παρακάτω πίνακα  

   x 
     y 0 1 2 3 4 

1 1/32 1/16 1/8 3/32 1/16 
2 1/32 1/32 1/16 3/32 1/8 
3 1/8 1/16 0 2/32 1/32 

 

(α-4) Βρείτε τις περιθώριες σ.π. των τ.μ. Χ, Υ. 
(β-2) Εξετάστε αν οι τ.μ. Χ, Υ είναι ανεξάρτητες ή όχι. 
(γ-3) Βρείτε τη δεσμευμένη σ.π. της Χ όταν 1=Y και επαληθεύστε ότι είναι νόμιμη σ.π. 
(δ-4) Αν για ένα προϊόν γνωρίζουμε ότι η τιμή του πρώτου χαρακτηριστικού είναι ίση 
με 2 ( 2=X ), να υπολογιστεί η πιθανότητα το δεύτερο χαρακτηριστικό να πάρει τιμή 
μεγαλύτερη του 1. 
 
Άσκηση 7 (11 Μονάδες) 
Η κ.σ.π. των τ.μ. Χ και Υ δίνεται από τον τύπο 

⎩
⎨
⎧ ≤+>>

=
αλλού.,0

1,0,0,24
),(

yxyxxy
yxf  

(α-3) Επαληθεύστε ότι η παραπάνω κ.σ.π. των τ.μ. Χ και Υ είναι νόμιμη. 
(β-4) Βρείτε τις περιθώριες σ.π.π. των τ.μ. Χ, Υ. 
(γ-4) Βρείτε τη δεσμευμένη σ.π.π. της Υ όταν xX =  )10( << x . 
 
Άσκηση 8 (12 Μονάδες) 
Δώστε την κατάλληλη απάντηση (ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ) στις παρακάτω προτάσεις. 
Αιτιολογείστε σύντομα μόνο τις απαντήσεις στις οποίες επιλέξατε ΛΑΘΟΣ. 
(α-1.5) Αν 35.0)( =AP , 25.0)( =BP  και 25.0)|( =ABP , τότε τα ενδεχόμενα Α και Β 
δεν είναι ανεξάρτητα. 
(β-1.5) Για δύο διακριτές τ.μ. Χ και Υ με κ.σ.π. ),( yxf  ισχύει ότι 

∑∑
=

=≤≤
b

ax y
yxfbYaP ),()( . 

(γ-1.5) Η πιθανότητα αστοχίας ενός συστήματος, που αποτελείται από όμοια και 
ανεξάρτητα υποσυστήματα, συνδεδεμένα σε σειρά, αυξάνεται όσο περισσότερα 
υποσυστήματα προσθέτουμε στο σύστημα. 
(δ-1.5) Αν A , B  είναι δύο ανεξάρτητα ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω , τότε τα 
ενδεχόμενα A′ , B  δεν είναι ανεξάρτητα. 
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(ε-1.5) Η α.σ.κ. μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής δεν είναι πάντοτε συνεχής 
συνάρτηση σε όλο το πεδίο ορισμού της. 
(στ-1.5) Έστω Χ μια συνεχής τ.μ. με σ.π.π. )(xf  και μέση τιμή )(XE . Τότε ισχύει η 
σχέση ∑=

x
xfXEXEE )()())(( . 

(ζ-1.5) Η πιθανότητα της τομής δύο ενδεχομένων μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 
άθροισμα των πιθανοτήτων των δύο ενδεχομένων. 
(η-1.5) Η μέση τιμή μ  μιας διακριτής τ.μ. Χ με δυνατές τιμές kxxx <<< K21  
( )2≥k , μπορεί να είναι μικρότερη του 1x  ή μεγαλύτερη του kx . 
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ΕΡΓΑΣΙΑ 1 

 

Άζθεζε 1 

α) Οη ηξόπνη πνπ κπνξνύλ λα κπνπλ ηα 11 βηβιία ζε ζεηξά είλαη 11! (πξόθεηηαη γηα 

δηάηαμε 11 αληηθεηκέλσλ). 

β) Οη δηαθνξεηηθνί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα πξώηα ηα 4 βηβιία ησλ 

καζεκαηηθώλ θαη ηειεπηαία 3 βηβιία θπζηθήο είλαη 4!4!3! (νη ηξόπνη λα δηαηάμνπκε 

ηα 4 βηβιία καζεκαηηθώλ επί ηνπο ηξόπνπο λα δηαηάμνπκε ηα 4 βηβιία ρεκείαο θαη 

βηνινγίαο επί ηνπο ηξόπνπο λα δηαηάμνπκε ηα 3 βηβιία θπζηθήο). Σπλεπώο ε 

δεηνύκελε πηζαλόηεηα είλαη: 

 
γ) Η ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηε ζεηξά ησλ ζεκαηηθώλ 

ελνηήησλ είλαη 4! Τα βηβιία ησλ καζεκαηηθώλ κπνξνύλ λα δηαηαρζνύλ κε 4! ηξόπνπο, 

ηεο θπζηθήο 3! ηεο ρεκείαο 2! θαη ηεο βηνινγίαο 2! Σπλεπώο νη δπλαηνί ηξόπνη είλαη 

4!4!3!2!2! Τειηθά ε δεηνύκελε πηζαλόηεηα είλαη: 

 
δ) Η πηζαλόηεηα κε επηινγήο βηβιίνπ καζεκαηηθώλ ή βηνινγίαο ζηελ πξώηε 

πξνζπάζεηα είλαη , ζηε δεύηεξε  θαη ζηελ ηξίηε . Τειηθά ε πηζαλόηεηα κε 

επηινγήο βηβιίνπ καζεκαηηθώλ ή βηνινγίαο ζηηο ηξεηο πξνζπάζεηεο είλαη . 

Σπλεπώο ε πηζαλόηεηα λα επηιεγεί ηνπιάρηζηνλ έλα βηβιίν καζεκαηηθώλ ή βηνινγίαο 

είλαη . 

 

Άζθεζε 2 

α)  

 

 

 

 

 

β) Τα ελδερόκελα δελ εμαληινύλ ην δεηγκαηηθό ρώξν Ω. Απηό γηαηί ην ελδερόκελν 

 πνπ είλαη ην ελδερόκελν ην Σ2 λα κελ βξίζθεηαη πην θνληά ζην θέληξν, 

ην Σ1 λα απέρεη απόζηαζε από ην θέληξν κηθξόηεξε ή ίζε ηνπ r/2 θαη ηα Σ1, Σ2 λα 

απέρνπλ θαη ηα δύν απόζηαζε κηθξόηεξε ή ίζε ηνπ r/2 από ην θέληξν ή θαη ηα δύν 

απόζηαζε κεγαιύηεξε ή ίζε ηνπ r/2 είλαη κε θελό. Πεξηέρεη π.ρ. ην ελδερόκελν ν Σ1 

λα απέρεη απόζηαζε r/4 από ην ζηόρν θαη ν Σ2 λα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα επζεία κε ην 

θέληξν θαη ην Σ1 ζε απόζηαζε r/4 από ην Σ1 θαη r/2 από ην θέληξν. 

γ) Τν  
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Τν  

 

 

 

 

 

Τν  

 

 

 

 

 

 

Τν  

 

 

 

 

 

 

 

δ) Τα ελδερόκελα είλαη Γ, ην ελδερόκελν θαη ν Σ1 θαη ν Σ2 λα είλαη ζε απόζηαζε 

κηθξόηεξε ηνπ r/2 θαη ην ελδερόκελν θαη ν Σ1 θαη ν Σ2 λα είλαη ζε απόζηαζε 

κεγαιύηεξε ηνπ r/2. 

 

Άζθεζε 3 

α)  

I. Η κειέηε δελ είλαη αλαιπηηθή γηαηί δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δνθηκαζηεί 

θάπνηα ππόζεζε. 

II. Γελ είλαη πνζνηηθό γηαηί αθνξά ην αλ θνξνδηαθεύγνπλ ή όρη ηα θαηαζηήκαηα. 

Απιά θσδηθνπνηείηαη κε βάζε ην 0 ή ην 1. 

III. Τν δείγκα απνηειείηαη από ηα 100 καγαδηά. Ο πιεζπζκόο είλαη όια ηα 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηεο Πάηξαο. 

IV. Σσζηό. 

β)   

I. Σσζηό. 

II. Όρη, δειώλεη θαπληζηή κε πςειή ρνιεζηεξόιε. 

III. Όρη, δειώλεη θαπληζηή. 

IV. Όρη, δειώλεη θαπληζηή κε πςειή ρνιεζηεξόιε. 

γ)  

I. Όρη, π.ρ. ην ελδερόκελν λα βγεί άξηηνο ζηελ πξώηε δνθηκή θαη πεξηηηόο ζηελ 

πξώηε δελ πεξηέρεηαη ζε θαλέλα από ηα δύν ελδερόκελα. 
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II. Σσζηό. 

III. Δίλαη  , ελώ  άξα   θαη 

ζπλεπώο ηα ελδερόκελα δελ είλαη αλεμάξηεηα. 

IV. Όρη, όπσο είδακε ζην Ι ππάξρεη ελδερόκελν πνπ δελ αλήθεη ζε θαλέλα από ηα 

δύν. 

δ) 

I. Γηα λα ηζρύεη απηό πξέπεη νη Φ θαη Υ λα είλαη αζπζρέηηζηεο. 

II. Σσζηό. 

III. Λάζνο. 

IV. Λάζνο. Αλ Φ=2Υ, ηόηε ξ=1. 

ε) 

I. Λάζνο. Γηαηί αλ  θαη var , ηόηε 

 ελώ . 

II. Λάζνο. Αλ π.ρ. έρνπκε ζπλερή η.κ. Φ, ηόηε  γηα θάζε  

ελώ ην  δελ είλαη κεδέλ γηα θάζε . 

III. Σσζηό. Από ην ζεώξεκα ηνπ Chebyshev έρνπκε: , 

άξα  

ζπλεπώο . 

IV. Λάζνο, είλαη  

 

Άζθεζε 4 

α) Έζησ A1,A2,A3 είλαη ην ελδερόκελν λα αλήθεη έλαο αζθαιηζκέλνο ζε κηα από ηηο 

ηξεηο θαηεγνξίεο θηλδύλνπ (ρακεινύ, κεζνύ, πςεινύ) θαη Β ην ελδερόκελν λα 

θαηαζέζεη αίηεζε απνδεκίσζεο. Τόηε: , , 

. Άξα  

0.09. 

β) Από ην ζεώξεκα ηνπ Bayes έρνπκε: 

. 

γ) Έζησ Γ ην ελδερόκελν έλαο αζθηιηζκέλνο λα θαηαζέζεη αίηεζε απνδεκίσζεο κόλν 

ηνλ πξώην ρξόλν κηαο δηεηίαο. Τόηε: , 

, . Από ην ζεώξεκα ηνπ 

Bayes έρνπκε: 

 
 

Άζθεζε 5 

α) Πξέπεη . 
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β) Η αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο Φ είλαη ε . Άξα: 

 
γ)  

I. Θέινπκε ηελ πηζαλόηεηα 

.  

II. Θέινπκε ηελ πηζαλόηεηα  

 

δ) Έρνπκε  θαη 

. 

 

Άζθεζε 6 

α) Αλ  είλαη ε πηζαλόηεηα , ηόηε γηα ηηο πεξηζώξηεο ζπλαξηήζεηο 

πηζαλόηεηαο  έρνπκε:  θαη . Άξα: 

 

 

 
,  αλ . Όκνηα 

 

 

 

 

 
,  αλ . 

β) Αλ ήηαλ νη Φ,Υ αλεμάξηεηεο ζα είρακε  γηα όια ηα i,j. Παξαηεξνύκε 

όκσο όηη . Σπλεπώο δελ είλαη αλεμάξηεηεο. 

γ) Η δεζκεπκέλε ζ.π. ηεο Φ όηαλ Υ=1 δίλεηαη από ηε ζρέζε:  άξα 

, ,  θαη γηα . 

Δίλαη λόκηκε αθνύ  γηα θάζε x θαη . 
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δ) Θέινπκε ηελ πηζαλόηεηα . Έρνπκε 

. 

 

Άζθεζε 7 

α) Δίλαη  γηα θάζε . Δπίζεο 

. Σπλεπώο ε θ.ζ.π. ησλ η.ρ. Φ θαη Υ είλαη 

λόκηκε. 

β) Δίλαη , γηα  θαη 

αιινύ θαη , γηα  

θαη αιινύ. 

γ) Η δεζκεπκέλε ζ.π. ηεο Y όηαλ X=x  δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

 αλ  θαη κεδέλ αιινύ. 

 

Άζθεζε 8 

α) Σσζηό. 

β) Λάζνο. Ιζρύεη . 

γ) Σσζηό. 

δ) Λάζνο, αθνύ αλ ηα Α θαη Β είλαη αλεμάξηεηα ηόηε  θαη ζπλεπώο  

θαη ηειηθά . 

ε) Σσζηό. 

ζη) Λάζνο. Αλ έρνπκε ζπλερή η.κ. Φ ε κέζε ηηκή κηαο ζπλάξηεζεο  ηεο Φ 

βξίζθεηαη κε νινθιήξσζε. 

δ) Λάζνο, γηαηί ε πηζαλόηεηα ηεο ηνκήο είλαη κηθξόηεξε από ηελ πηζαλόηεηα ηνπ θάζε 

ζπλόινπ (αθνύ ε ηνκή είλαη ππνζύλνιν ηνπ θάζε ζπλόινπ)  θαη ζπλεπώο είλαη 

κηθξόηεξε ηνπ αζξνίζκαηόο ηνπο. 

ε) Λάζνο, γηαηί αλ , ηόηε  

, δει. . 
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