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Αναλογιστικά Πρότσπα Επιβίωσης 
Απόγεσμα 2015 

Θέμα 1 

A) Μηα έξεπλα ζλεζηκόηεηαο αζθαιηζκέλνπ πιεζπζκνύ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα κηα κεγάιε 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία δωήο. Οη πξωηνγελείο ηηκέο ζλεζηκόηεηαο εμνκαιύλζεθαλ 

ρξεζηκνπνηώληαο παξακεηξηθή εμνκάιπλζε κε 3 παξακέηξνπο θαη έλα κέξνο ηωλ 

απνηειεζκάηωλ παξνπζηάδεηαη παξαθάηω 

Ηλικία Πλήθορ ατόμων Ππωτογενήρ θνησιμότητα Εξομαλςμένη θνησιμότητα 

40 5500 0,00319 0,00383 

41 6000 0,00366 0,00394 

42 5800 0,00330 0,00405 

43 4800 0,00330 0,00417 

44 4200 0,00351 0,00430 

45 5300 0,00470 0,00442 

46 3700 0,00519 0,00457 

47 6000 0,00439 0,00471 

48 7000 0,00447 0,00485 

49 5700 0,00413 0,00501 

Πνηα είλαη ε κεδεληθή ππόζεζε; 

Διέγμηε αλ ε εμνκάιπλζε απνξξίπηεηαη ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5% (ή αληίζηνηρα ζε 

επίπεδν εκπηζηνζύλεο 95%) εθαξκόδνληαο ηνπο αθόινπζνπο ειέγρνπο: 

α) Έιεγρνο 2X  

β) Έιεγρνο πξνζήκωλ 

Γίλνληαη: 

Κπίσιμερ τιμέρ
2
;na  τηρ κατανομήρ 

2X  [ aXXP k   )( 2

;1  } 

n χ0,975;n
2  χ0,95;n

2  χ0,05;n
2  χ0,025;n

2  

5 0,831 1,145 11,070 12,832 

6 1,237 1,635 12,592 14,449 

7 1,690 2,167 14,067 16,013 

8 2,180 2,733 15,507 17,535 

9 2,700 3,325 16,919 19,023 

10 3,247 3,940 18,307 20,483 

θαη 

Bi(10, 0,5) 
k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F(k) 0,0010 0,0107 0,0547 0,1719 0,3770 0,6230 0,8281 0,9453 0,9893 0,9990 1,0000 

(5 κνλάδεο) 

B) Σε κηα εμνκάιπλζε Whittaker ε νπνία εθαξκόζζεθε ζηα ζηνηρεία   ,    , , ,  κε z=2 θαη 

κε βάξε     παξήρζεζαλ νη εμήο ηηκέο     ,  2   ,     ,       . 
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Σε κηα άιιε εμνκάιπλζε Whittaker ε νπνία εθαξκόζζεθε ζηα ίδηα ζηνηρεία    θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ωο βάξε ηα           θαη γηα h΄=h+1 παξήρζεζαλ νη ίδηεο ηηκέο 

      ,    , , , . Να ππνινγηζζεί ην  2.     (5 κνλάδεο) 

 

 

Θέμα 2  

A) Τν πιήζνο ηωλ ζαλάηωλ k ζε κηα νκάδα 1000 αηόκωλ αθνινπζεί θαηαλνκή Poisson ζ.π.π. 

!/)( kekf   όπνπ ε παξάκεηξνο ι έρεη ζ.π.π. 0  ,)(    ep . Σε n δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο 1000 αηόκωλ θαηαγξάθεθαλ   ,  2,    n ζάλαηνη αληίζηνηρα. Να ππνινγηζζεί ε 

ύζηεξε θαηαλνκή ηεο παξακέηξνπ ι θαζώο θαη ην ̂  κε ηε κέζνδν Bayes.  (5 κνλάδεο) 

B) Έζηω P ε αλαινγία κειώλ ελόο πιεζπζκνύ πνπ έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό. 

Υπνζέηνπκε όηη ε εθ ηωλ πξνηέξωλ θαηαλνκή ηεο          ,             ,    εάλ 

   | ,    
      

        
            ,       .     

20 άηνκα επηιέγνληαη ηπραία από ηνλ πιεζπζκό απηό θαη έζηω όηη Υ από ηα 20 άηνκα έρνπλ 

ην ραξαθηεξηζηηθό απηό. Να ππνινγίζεηε ηελ        |   ,   θαη ηελ         .  

(5 κνλάδεο) 

 
 
Θέμα 3 

Γίλεηαη όηη 2501   ,3582   ,22409   ,26557 99989190  llll  θαη ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν 

Gompertz γηα λα ππνινγίζνπκε ηηο ηηκέο  lx  κε 100x . 

Α) Να πξνζδηνξίζεηε ηηο παξακέηξνπο ηεο ζπλάξηεζεο ))ln(ln()( xpxf 
 

(5 κνλάδεο) 

Β) Να ππνινγίζεηε ηελ ειηθία ω πνπ αληηζηνηρεί ζε 5,0l  θαη 5,01 l   
(5 κνλάδεο) 

 

 

  



 

3 

 

Θέμα 4 

A) Έζηω m    ,....,   , 21  αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο κε ζπλάξηεζε αλαινγίαο θηλδύλνπ 

n
m

n tktk     ,1 αληίζηνηρα (Weibull). Να βξείηε ηελ θαηαλνκή ηεο )   ,....,min( 1 mY 
 
(5 κνλάδεο) 

B) Μηα άλωζελ πεξηθνκκέλε (truncated) εθζεηηθή θαηαλνκή κε παξάκεηξν ι θαη κέγηζηε ειηθία ω 

έρεη ππθλόηεηα αλάινγε κε ιexp(-ιt) ζην [0,ω] θαη 0 αιινύ. Να ππνινγίζεηε ηελ ζπλάξηεζε  

αλαινγίαο θηλδύλνπ ηεο θαηαλνκήο.       (5 κνλάδεο) 

 

 

Θέμα 5  

A) Δάλ ε ζπλάξηεζε επηβίωζεο 
 

1  ,0,
1

1
)( 


 

 x
x

xS  λα ππνινγίζεηε ηελ )|( xXX   

            (5 κνλάδεο) 

B) Παξαηεξνύκε έλα δείγκα κεγέζνπο n πνπ αθνινπζεί ηελ 
 

1  ,0,
1

1
)( 


 

 x
x

xS  ζην 

δηάζηεκα [0, c] κε c>0 γλωζηό θαη θαηαγξάθνπκε r ζαλάηνπο. Να ππνινγίζεηε ηελ εθηηκήηξηα 

κεγίζηεο πηζαλνθάλεηαο ηεο ζ.       (5 κνλάδεο) 


