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Περίληψη: 
 
Μερικές σηµαντικές εφαρµογές της θεωρίας πιθανοτήτων αφορούν τη µοντελοποίηση 
του χρόνου ζωής ενός συστήµατος, υλικού ή µηχανής. Αρκετές φορές σε προβλήµατα 
αξιοπιστίας, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ουρά της κατανοµής του χρόνου ζωής, 
( ). Συνήθως οι ουρές, ακόµη και των πλέον εύχρηστων κατανοµών, δεν 
υπολογίζονται µε αναλυτικό τρόπο και δίδονται φράγµατα αυτών [4]. Μια µορφή 
υπολογιστικά εύχρηστων φραγµάτων είναι τα τύπου Lundberg. Οι µείξεις των Poisson 
κατανοµών χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν ανοµοιογενείς πληθυσµούς και 
βρίσκουν συχνά εφαρµογή στη µοντελοποίηση των δεδοµένων σε ασφαλιστικά 
προβλήµατα. Εδώ επίσης, η ουρά κατανοµής δεν υπολογίζεται αναλυτικά και 
παρουσιάζονται κατάλληλα φράγµατα [5].  
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Ο ρυθµός ακαριαίου θανάτου αποτελεί ένα από τα µέτρα αξιοπιστίας που 
χρησιµοποιούνται για να περιγραφεί και να εκτιµηθεί η αξιοπιστία ενός συστήµατος. 
Οι ιδιότητές του είναι σηµαντικό εργαλείο για τον προσδιορισµό φραγµάτων. Για τον 
λόγο αυτό, στο [2] αναπτύσσεται µια µέθοδος καθορισµού του φθίνοντα και αύξοντα 
ρυθµού ακαριαίου θανάτου στη διακριτή περίπτωση, µιας και είναι δύσκολο να 
υπολογιστεί κατευθείαν από τον ορισµό. Ανάλογα, στο [1] προσδιορίζεται µια µέθοδος 
για τη συνεχή περίπτωση.  
Στην παρούσα ∆ιπλωµατική Εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά  θεωρητικά 
αποτελέσµατα της περιοχής στην οποία αναφερθήκαµε, καθώς επίσης και  τα 
εργαλεία που χρησιµοποιούνται µε τις αντίστοιχες ιδιότητές τους. ∆ίδονται αυτά τα 
αποτελέσµατα για ειδικές περιπτώσεις κατανοµών, οι οποίες βρίσκουν εφαρµογές σε 
θέµατα αξιοπιστίας και  ασφαλιστικά προβλήµατα [3]. 
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