
Επαναληπτικές ασκήσεις, Στατιστική για Πολιτικούς Μηχανικούς, Μέρος Β 

Άσκηση 1  

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη νη κεηξήζεηο ζε ιεπηά ηνπ ρξόλνπ εκη-αζηηθήο δηαδξνκήο 
ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο κε ην ίδην κέζν κεηαθνξάο ζε δύν πόιεηο Α θαη Β 

Α 11 12 16 19 20 21 21 22 25 

Β 10 11 12 12 14 16 17 20  

(α) Σρεκαηίζηε ην ζεθόγξακκα γηα ηα δύν δείγκαηα. Σρνιηάζηε αλ θαίλεηαη ε θαηαλνκή ηνπ 
ρξόλνπ δηαδξνκήο λα είλαη θαλνληθή γηα ηηο δύν πόιεηο, θαζώο θαη αλ νη δύν θαηαλνκέο 
δηαθέξνπλ σο πξνο ην θέληξν θαη ηε κεηαβιεηόηεηα ηνπο. 

Σηε ζπλέρεηα θαη αλεμάξηεηα από ηελ απάληεζε ζαο ζην (α), ππνζέζηε όηη ε θαηαλνκή ηνπ 
ρξόλνπ δηαδξνκήο  θαη ζηηο δύν πόιεηο είλαη θαλνληθή θαη έρεη ηελ ίδηα κεηαβιεηόηεηα 
(δηαζπνξά).  

(β) Εθηηκήζηε ην 99% δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο γηα ην κέζν ρξόλν δηαδξνκήο ζηελ πόιε Α.  

(γ) Εμεγείζηε πσο ζα άιιαδε ην δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο ζην (β) αλ είρακε δείγκα από 200 
κεηξήζεηο ηνπ ρξόλνπ δηαδξνκήο (γηα ηελ ίδηα πόιε Α) πνπ έδηλε ηελ ίδηα δεηγκαηηθή κέζε ηηκή 
θαη δεηγκαηηθή ηππηθή απόθιηζε ηνπ ρξόλνπ δηαδξνκήο κε απηέο ηνπ δείγκαηνο ησλ 9 
κεηξήζεσλ ρξόλνπ δηαδξνκήο. 

(δ) Φξεζηκνπνηώληαο θαηάιιειν δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο ή έιεγρν ζηαηηζηηθήο ππόζεζεο ζε 
επίπεδν εκπηζηνζύλεο 95%, ειέγμηε αλ δηαθέξεη (θαη πόζν) ν ρξόλνο δηαδξνκήο ζηηο δύν 
πόιεηο. 

Άσκηση 2  

Θέινπκε λα εθηηκήζνπκε ηελ αλαινγία (ή αληίζηνηρα πνζνζηό) ησλ θνηηεηώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ θαζεκεξηλά ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο γηα λα έξζνπλ από ην ζπίηη ηνπο ζην 
Παλεπηζηήκην. Επίζεο ζέινπκε ε εθηίκεζε απηή λα γίλεη κε αθξίβεηα ±0.02 (ή αληίζηνηρα ±2 
πνζνζηηαίεο κνλάδεο), δειαδή ην αληίζηνηρν 95% δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο γηα ηελ αλαινγία 
λα έρεη εύξνο 0.04. Πόζνπο ην πνιύ θνηηεηέο πξέπεη λα ξσηήζνπκε; 

Άσκηση 3   

Σηα πιαίζηα κειέηεο πνπ έγηλε ζηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο κηαο πόιεο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ 
αληηηίκνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήηνπ ζηελ πξνηίκεζε ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο, θαηαγξάθεθε ζε 
6 ρώξνπο ζηάζκεπζεο ίδηαο δπλακηθόηεηαο ην κέζν εκεξήζην πιήζνο απηνθηλήησλ (γηα κηα 
πεξίνδν) πνπ ζηάζκεπζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζην ρώξν ζηάζκεπζεο, θαζώο θαη ην 
αληίζηνηρν αληίηηκν ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο (γηα ηελ πξώηε ώξα). Τα απνηειέζκαηα δίλνληαη 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Αληίηηκν πξώηεο ώξαο (€) 1.6 2.0 2.0 2.50 3.0 4.0 

Πιήζνο απηνθηλήησλ (εκεξήζηα) 510 450 480 460 390 350 

(α) Σρεκαηίζηε θαηάιιειν δηάγξακκα δηαζπνξάο θαη κε βάζε απηό, ζρνιηάζηε αλ θαίλεηαη ε 
θίλεζε ζε θάπνην ρώξν ζηάζκεπζεο λα εμαξηάηαη από ην αληίηηκν ζηάζκεπζεο ζηνλ 
αληίζηνηρν ρώξν ζηάζκεπζεο. 

(β) Γηα έλα λέν ρώξνο ζηάζκεπζεο ίδηαο δπλακηθόηεηαο κε απηνύο ζην δείγκα ζέινπκε λα 
πξνβιέςνπκε πόζα απηνθίλεηα ηελ εκέξα (θαηά κέζν όξν) ζα έξρνληαη λα ζηαζκεύζνπλ αλ 
ην αληίηηκν ηεο πξώηεο ώξαο είλαη 3.50 € θαη πόζα αλ είλαη 5.0 €. Κάλεηε ηηο δύν πξνβιέςεηο 
(αλ γίλνληαη) κε ην κνληέιν απιήο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο (Ε(Υ | X=x) = α+βx ), θαη 
ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν ειάρηζησλ ηεηξαγώλσλ γηα λα ππνινγίζεηε ηηο ζεκεηαθέο 
εθηηκήζεηο a θαη b ησλ παξακέηξσλ α θαη β.  

 


