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Οι στατιστικές έννοιες και µέθοδοι είναι εργαλεία όχι απλά χρήσιµα αλλά κι απαραίτητα
για να καταλάβουµε τον κόσµο γύρω µας. Αν για ένα φαινόµενο που µελετάµε δεν υπάρχει
καθόλου αβεβαιότητα ή τυχαιότητα δε χρειάζεται η στατιστική προσέγγιση αϕού καθοριστι-
κά µοντέλα (deterministic models) µπορούν να περιγράψουν το φαινόµενο επακριβώς. Στα
πραγµατικά φαινόµενα όµως σχεδόν πάντα υπάρχει ο παράγοντας της αβεβαιότητας ή τυχαιό-
τητας κι αυτό κάνει σηµαντική τη γνώση των στατιστικών µεθόδων και µοντέλων για την
επίλυση πραγµατικών προβληµάτων. Για παράδειγµα δε µπορούµε να διατιµήσουµε µε ϐε-
ϐαιότητα ένα µίγµα ϐενζίνης ως προς τον αριθµό οκτανίων αλλά µπορούµε να εκτιµήσουµε το
µέσο αριθµό οκτανίων από ένα δείγµα µιγµάτων ϐενζίνης ίδιου τύπου. ΄Ενα άλλο παράδειγµα
είναι η σχέση της εκποµπής νιτρικού οξέος της µηχανής οχήµατος µε την παλαιότητα της µη-
χανής. Η µέτρηση της εκποµπής νιτρικού οξέος επηρεάζεται από πολλούς άλλους παράγοντες
εκτός της παλαιότητας της µηχανής που είναι δύσκολο να ερευνηθούν και γι αυτό ϑεωρούµε
ότι οι µετρήσεις αυτές εµπεριέχουν τυχαιότητα και χρησιµοποιούµε στατιστικές µεθόδους για
να εκτιµήσουµε τη σχέση εκποµπής ϱύπων και παλαιότητας. ΄Αλλα ενδεικτικά παραδείγµατα
είναι η µελέτη της περιεκτικότητας µιας χηµικής ουσίας και ο χρόνος αντίδρασης για διαϕο-
ϱετικές ϑερµοκρασίες σε µια χηµική διαδικασία. Γενικά για κλάδους της µηχανικής όπως οι
χηµικοί µηχανικοί, η στατιστική µπορεί να ϐοηθήσει στην κατανόηση κάποιων φαινοµένων και
διαδικασιών σχετικών µε τη µηχανική που περιέχουν αβεβαιότητα ή µεταβλητότητα.

Για να µάθουµε για ένα φαινόµενο συνήθως πρώτα συλλέγουµε δεδοµένα. Στατιστική
(statistics) είναι η επιστήµη ή ’τέχνη’ του να µαθαίνουµε από τα δεδοµένα. Η στατιστική συνί-
σταται στη συλλογή δεδοµένων, στην περιγραϕή τους και κυρίως στην ανάλυση τους που οδηγεί
και στην απόκτηση συµπερασµάτων. Η συλλογή των δεδοµένων αναϕέρεται κι ως δειγµατο-
ληψία (sampling) κι αποτελεί ξεχωριστό πεδίο της στατιστικής που δεν ϑα µας απασχολήσει
εδώ. Η περιγραϕή των δεδοµένων και η παρουσίαση συνοπτικών στοιχείων και γραϕηµάτων
αναϕέρεται ως περιγραϕική στατιστική (descriptive statistics). Η ανάλυση στατιστικών δε-
δοµένων και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων αναϕέρεται ως στατιστική συµπερασµατολογία
(statistical inference) και αποτελεί την ϐάση της στατιστικής και γι αυτό συχνά αναϕέρεται
απλά και ως στατιστική.

Παραθέτουµε κάποιους ϐασικούς ορισµούς που χρησιµοποιούνται στην στατιστική ανάλυ-
ση:

τυχαία µεταβλητή (τ.µ.) (random variable): οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του οποίου η τιµή
αλλάζει στα διάϕορα στοιχεία του πληθυσµού, π.χ. ο αριθµός οκτανίων κάποιου τύπου
µίγµατος ϐενζίνης.

δεδοµένα (data): ένα σύνολο τιµών µιας τ.µ. που έχουµε στη διάθεση µας, π.χ. µετρήσεις
του αριθµού οκτανίων ενός µίγµατος ϐενζίνης.

πληθυσµός (population): µια οµάδα ή µια κατηγορία στην οποία αναϕέρεται η τ.µ., π.χ.
ένας συγκεκριµένος τύπος µίγµατος ϐενζίνης.

δείγµα (sample): ένα υποσύνολο του πληθυσµού που µελετάµε, π.χ. 25 µίγµατα ϐενζίνης
ενός συγκεκριµένου τύπου.

παράµετρος (parameter): ένα µέγεθος που συνοψίζει µε κάποιο τρόπο τις τιµές της τ.µ. στον
πληθυσµό, π.χ. ο µέσος αριθµός οκτανίων για ένα τύπο µίγµατος ϐενζίνης.
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στατιστική (statistic): ένα µέγεθος που συνοψίζει µε κάποιο τρόπο τις τιµές της τ.µ. στο
δείγµα, π.χ. ο µέσος όρος των αριθµών οκτανιών από 25 µίγµατα ϐενζίνης κάποιου
τύπου.

Στο Μέρος Α ασχοληθήκαµε µε την τυχαία µεταβλητή (τ.µ.) X , µελετήσαµε τη συνάρτηση
πυκνότητας ή µάζας πιθανότητας fX (x) και τη συνάρτηση κατανοµής FX (x) καθώς και κύριες
παραµέτρους της κατανοµής, όπως τη µέση (ή προσδοκώµενη) τιµή E(X ) ≡ µ και τη διασπορά
(ή διακύµανση) Var(X ) ≡ σ2.

Η µελέτη µιας τ.µ. µε τη ϐοήθεια της πιθανοθεωρίας προϋποθέτει ότι γνωρίζουµε (ή υπο-
ϑέτουµε) την κατανοµή της τ.µ., κι άρα και τον πληθυσµό στον οποίο παίρνει τιµές, καθώς και
τις παραµέτρους της. Στην πράξη, οι παράµετροι πληθυσµού είναι σταθερές αλλά άγνωστες
ενώ οι στατιστικές δείγµατος είναι γνωστές αλλά µεταβλητές. Θα ασχοληθούµε µόνο µε τις πιο
γνωστές από την πιθανοθεωρία παραµέτρους κατανοµής µιας τ.µ., δηλαδή τη µέση τιµή µ, τη
διασπορά σ2 και την αναλογία p.

Γενικά δε γνωρίζουµε τον πληθυσµό αλλά συλλέγουµε δεδοµένα για την τ.µ. που µας ενδια-
φέρει από ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού. Πρώτα παρουσιάζουµε τα δεδοµένα
µέσα από πίνακες και διαγράµµατα και συνοψίζουµε τα δεδοµένα υπολογίζοντας συνοπτικά
µέτρα (αυτό είναι το ϑέµα της περιγραϕικής στατιστικής). Στη συνέχεια προσπαθούµε να ϐγά-
λουµε συµπεράσµατα για την τ.µ. και τις παραµέτρους του πληθυσµού που µελετάµε από
τα δεδοµένα του δείγµατος και τις στατιστικές που υπολογίζουµε από αυτά τα δεδοµένα (αυτό
είναι το ϑέµα της στατιστικής συµπερασµατολογίας).

Για παράδειγµα, για τη µελέτη του αριθµού οκτανιών κάποιου τύπου ϐενζίνης που παράγει
ένα διϋλιστήριο πετρελαίου και συγκεκριµένα για τον υπολογισµό της µέση τιµής του αριθµού
οκτανίων δεν είναι δυνατόν να καταγράψουµε τον αριθµό οκτανιών της ϐενζίνης σε κάθε ϐυτίο
αλλά µπορούµε να µετρήσουµε τον αριθµό οκτανιών σε κάποια ϐυτία που επιλέγουµε τυχαία.
Πρώτα παρουσιάζουµε τις µετρήσεις του αριθµού οκτανίων που συλλέξαµε χρησιµοποιώντας
τις τεχνικές της περιγραϕικής στατιστικής για να σχηµατίσουµε µια πρώτη εντύπωση για την
κατανοµή του αριθµού οκτανίων του µίγµατος ϐενζίνης. Μετά χρησιµοποιώντας µεθόδους της
στατιστικής συµπερασµατολογίας προχωράµε στην εκτίµηση του µέσου αριθµού οκτανίων και
στον έλεγχο κάποιας υπόθεσης για τη µέση τιµή, π.χ. αν η µέση τιµή του αριθµού οκτανιών
µπορεί να πέϕτει κάτω από κάποιο όριο.

΄Ενα άλλο παράδειγµα είναι η µελέτη της µεταβολής του χρόνου αντίδρασης µε τη ϑερµο-
κρασία του ϑάλαµου όπου γίνεται µια χηµική διαδικασία. Σε αυτήν την περίπτωση το δείγµα
περιλαµβάνει τις µετρήσεις του χρόνου αντίδρασης για διάϕορες ϑερµοκρασίες. Με την πε-
ϱιγραϕική στατιστική µπορούµε να απεικονίσουµε και να περιγράψουµε την εξάρτηση του
χρόνου αντίδρασης από τη ϑερµοκρασία και µε µεθόδους της στατιστικής (συµπερασµατολο-
γίας) µπορούµε να εκτιµήσουµε ποσοτικά τη σχέση αυτής της εξάρτησης.

Στο Μέρος Β ϑα ασχοληθούµε µε κάποια κύρια ϑέµατα στατιστικής που αναϕέραµε πα-
ϱαπάνω. Στο Κεϕάλαιο 1 ϑα παρουσιάσουµε συνοπτικά κύριες τεχνικές της περιγραϕικής
στατιστικής. Στο Κεϕάλαιο 2 ϑα µελετήσουµε την εκτίµηση κυρίων παραµέτρων κατανοµής
µιας τ.µ. ενός πληθυσµού και στο Κεϕάλαιο 3 ϑα περιγράψουµε στατιστικούς ελέγχους για
συγκεκριµένες τιµές αυτών των παραµέτρων. Στο Κεϕάλαιο 4 ϑα µελετήσουµε τη συσχέτιση
δύο τ.µ. καθώς και την εξάρτηση (παλινδρόµηση) µιας τ.µ. από µια άλλη.


