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Στατιστική για Χηµικούς Μηχανικούς, Επαναληπτική άσκηση στο Μέρος Β
΄Εγιναν µετρήσεις της συγκέντρωσης διαλυµένου οξυγόνου (∆.Ο.) σε δύο ποτάµια (σε mg/l)

1.8 2.0 2.1 1.7 1.2 2.3 2.5 2.9 1.6 2.2 2.3 1.8 2.4 1.6 1.9
2.3 2.1 1.9 2.6 2.9 1.5 3.1 2.1 2.7 2.3 2.6 2.5

Από παλιότερες µετρήσεις γνωρίζουµε ότι η διασπορά του ∆.Ο. είναι 0.1 (mg/l)2.

1. Για κάθε ένα από τα δύο παραπάνω δείγµατα, σχηµατίστε το ϑηκόγραµµα, υπολογίστε
συνοπτικά µέτρα και σχολιάστε αν η συγκέντρωση ∆.Ο. ακολουθεί κανονική κατανοµή.

2. Εκτιµείστε τη διασπορά της συγκέντρωσης ∆.Ο. από το πρώτο δείγµα καθώς και τα δια-
στήµατα εµπιστοσύνης σε επίπεδο 99% και 90%. Εξετάστε και για τα δύο επίπεδα εµπι-
στοσύνης αν µπορούµε να δεχτούµε την εµπειρική τιµή της διασποράς γι αυτό το δείγµα.

3. Εκτιµείστε τη µέση συγκέντρωση ∆.Ο. από το πρώτο δείγµα και δώστε για αυτήν 95%
διάστηµα εµπιστοσύνης υποθέτοντας πρώτα ότι η διασπορά είναι γνωστή και µετά χρησι-
µοποιώντας αυτήν του δείγµατος.

4. Αν υποθέσουµε ότι για ένα εργοστάσιο δίπλα στο πρώτο ποτάµι είναι σηµαντικό η µέση
συγκέντρωση ∆.Ο. να µην πέϕτει κάτω από 1.8mg/l, ϑα προκαλούσαν ανησυχία αυτές οι
παρατηρήσεις (διασπορά από το δείγµα);

5. Αν δε µας ικανοποιεί το εύρος του τελευταίου παραπάνω διαστήµατος και ϑέλουµε να το
µειώσουµε σε 0.2mg/l πόσες επιπρόσθετες ηµερήσιες µετρήσεις πρέπει να γίνουν ;

6. ΄Ενας άλλος τρόπος να ελέγξουµε αν η συγκέντρωση του ∆.Ο. πέϕτει σε µη επιθυµητά
επίπεδα είναι να δούµε αν το ποσοστό των ηµερών που η τιµή της συγκέντρωσης ∆.Ο.
πέϕτει στο επίπεδο 1.6mg/l και κάτω ξεπερνάει το 15%. Εκτιµείστε αυτό το ποσοστό
από το πρώτο δείγµα. Μπορείτε να δώσετε 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για το ποσοστό ;
Πόσο πρέπει να είναι το µέγεθος του δείγµατος για να µπορεί να εκτιµηθεί 95% διάστηµα
εµπιστοσύνης για το ποσοστό µε εύρος το πολύ 10%;

7. Βρείτε 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για τη διαϕορά των µέσων συγκεντρώσεων ∆.Ο. στα
δύο ποτάµια υποθέτοντας πρώτα ότι η διασπορά είναι γνωστή (0.1 (mg/l)2) και ίδια για τα
δύο δείγµατα και µετά χρησιµοποιώντας τις εκτιµήσεις των διασπορών από τα δείγµατα
(ϑεωρώντας κοινή διασπορά). Μπορούµε να πούµε πως η µέση συγκέντρωση ∆.Ο. είναι
ίδια στα δύο ποτάµια (στην κάθε περίπτωση);

8. Για το ίδιο πρόβληµα, σε 200 µετρήσεις στο πρώτο ποτάµι ϐρέθηκαν 26 τιµές κάτω από
την κρίσιµη τιµή 1.6mg/l και σε 200 µετρήσεις στο δεύτερο ποτάµι ϐρέθηκαν 18 τιµές
κάτω από την κρίσιµη τιµή. Μπορούµε να πούµε σε επίπεδο 95% ότι η συγκέντρωση ∆.Ο.
ϐρίσκεται σε µη επιθυµητά επίπεδα πιό συχνά στο πρώτο ποτάµι από ότι στο δεύτερο ;

9. Κάνετε έλεγχο υπόθεσης για να απαντήσετε στα ερωτήµατα 4, 7 και 8,


