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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Περιγραφική Στατιστική, Εκτίµηση και ΄Ελεγχος Παραµέτρων

1. ∆είξτε ότι η εκτιµήτρια s2 της διασποράς σ2 είναι αµερόληπτη.

2. ∆ύο τυχαίες µεταβλητές X1 και X2 έχουν κοινή διασπορά σ2 και s2
1, s2

2 είναι οι αµερόλη-

πτες δειγµατικές διασπορές των X1 και X2, αντίστοιχα, από δείγµατα µεγέθους n1 και

n2. ∆είξτε ότι η εκτιµήτρια s2 =
(n1−1)s2

1
+(n2−1)s2

2

n1+n2−2
της σ2 είναι επίσης αµερόληπτη.

3. Υπολογίστε την εκτιµήτρια της µέγιστης πιθανοφάνειας της παραµέτρου λ της εκθετικής

κατανοµής fX(x) = λe−λx από ένα δείγµα της X µεγέθους n. Είναι αυτή η εκτιµήτρια

αµερόληπτη ;

4. Μετρήθηκε η αντοχή διάτµησης σε κάθε ένα από 10 σηµεία συγκόλλησης που χρησι-

µοποιήθηκαν σε ένα πείραµα και τα αποτελέσµατα είναι (σε psi)

392 376 401 367 389 362 409 415 358 375

(α΄) Υποθέτοντας πως η αντοχή διάτµησης ακολουθεί κανονική κατανοµή εκτιµείστε

την πραγµατική µέση αντοχή διάτµησης και την τυπική απόκλιση της αντοχής

διάτµησης µε τη µέθοδο της µεγίστης πιθανοφάνειας.

(ϐ΄) Υποθέτουµε πως ϑέλουµε να ελέγξουµε την αντοχή διάτµησης ενός άλλου σηµείου

συγκόλλησης. Χρησιµοποιώντας τα παραπάνω δεδοµένα ϐρείτε την πιθανότητα η

αντοχή διάτµησης να είναι µικρότερη από 400 psi.

5. Για τον έλεγχο της περιεκτικότητας του χάλυβα σε ϱαδιενέργεια σε δύο εργοστάσια παραγ-

ωγής χάλυβα Α και Β έγιναν οι παρακάτω µετρήσεις ϱαδιενέργειας σε τυχαία δοκίµια

χάλυβα (οι µετρήσεις είναι σε σε Bq/g):

∆οκίµια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Α (Bq/g) 0.37 0.00 0.54 0.59 0.16 0.86 0.86 0.49 0.60 0.55

Β (Bq/g) 0.24 0.52 0.12 0.95 0.26 0.33 0.62 0.32 0.27 0.05 0.39 0.10 0.51 0.79 0.09

Θεωρείται ότι η διασπορά της ϱαδιενέργειας στο χάλυβα είναι ίδια για τα δύο εργοστάσια

(σ2
1 = σ2

2 = σ2).

(α΄) Σχηµατίστε το ϑηκόγραµµα για τα δεδοµένα ϱαδιενέργειας στο χάλυβα των δύο

δειγµάτων και σχολιάστε αν η ϱαδιενέργεια στους χάλυβες των δύο εργοστασίων

ϕαίνεται να ακολουθούν κανονική κατανοµή. Σχολιάστε επίσης αν ϕαίνεται να

διαφέρουν αυτές οι δύο κατανοµές.

(ϐ΄) Εκτιµείστε τη µέση ϱαδιενέργεια στο χάλυβα για το εργοστάσιο Α (σηµειακή εκ-

τίµηση και 95% διάστηµα εµπιστοσύνης).

(γ΄) Κάνετε την ίδια εκτίµηση για το εργοστάσιο Β.

(δ΄) ΄Εστω ότι το ανώτατο επιτρεπτό όριο για τη µέση ϱαδιενέργεια στο χάλυβα είναι 0.5

Bq/g. Με ϐάση τα παραπάνω διαστήµατα εµπιστοσύνης σε επίπεδο εµπιστοσύνης

95% απαντήστε αν ϑα γινόταν αποδεκτός στην αγορά ο χάλυβας από το εργοστάσιο

Α και από το εργοστάσιο Β.
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(ε΄) Για το παραπάνω ερώτηµα κάνετε κατάλληλο στατιστικό έλεγχο στο ίδιο επίπεδο

εµπιστοσύνης. Σχολιάστε τις απαντήσεις σας από τον έλεγχο και το διάστηµα εµπ-

ιστοσύνης.

(ϝ΄) Ελέγξτε χρησιµοποιώντας διάστηµα εµπιστοσύνης και έλεγχο υπόθεσης σε επίπεδο

εµπιστοσύνης 95% αν η µέση ϱαδιενέργεια στους χάλυβες των δύο εργοστασίων είναι

ίδια.

6. ΄Ενας πολιτικός µηχανικός επιβλέπει την ποιότητα του νερού µετρώντας την ποσότητα των

αιωρούµενων στερεών (αναλογία σωµατιδίων ανά εκατοµµύριο) σε δείγµα νερού από ένα

ποταµό. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων για 10 µέρες είναι

14 25 21 28 30 63 29 63 55 19

Από προηγούµενες µετρήσεις σε άλλους ποταµούς είναι γνωστό ότι η τυπική απόκλιση

της ποσότητας των αιωρούµενων σωµατιδίων στο νερό είναι 20 σωµατίδια ανά εκατοµύριο.

(α΄) Μπορούµε να δεχτούµε την παραπάνω εµπειρική τιµή της τυπικής απόκλισης των

αιωρούµενων στερεών γι αυτόν το ποταµό ; Γιατί ; Κάνετε τον κατάλληλο στατιστικό

έλεγχο για να απαντήσετε αυτό το ερώτηµα σε στατιστική σηµαντικότητα α = 0.01.

(ϐ΄) Υπολογίστε τα µέτρα ϑέσης και µεταβλητότητας για τα δεδοµένα του δείγµατος και

σχηµατίστε το κατάλληλο ϑηκόγραµµα. Σχολιάστε αν ϕαίνεται η περιεκτικότητα των

αιωρούµενων σωµατιδίων στο νερό του ποταµού να ακολουθεί κανονική κατανοµή.

(γ΄) Θεωρώντας γνωστή την τυπική απόκλιση των αιωρούµενων σωµατιδίων και ίση µε

20, εκτιµείστε τη µέση ποσότητα των αιωρούµενων στερεών στο νερό του ποταµού

υπολογίζοντας τη σηµειακή εκτίµηση και το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης.

(δ΄) Το νερό του ποταµού ϑεωρείται κακής ποιότητας όταν η µέση ποσότητα των αι-

ωρούµενων σωµατιδίων στο νερό υπερβαίνει την ποσότητα των 50 σωµατίδιων (ανά

εκατοµύριο). ∆ιατυπώστε την κατάλληλη στατιστική υπόθεση και κάνετε τον έλεγχο

για να απαντήσετε σε στατιστική σηµαντικότητα α = 0.05 αν το νερό του ποταµού

ϑα χαρακτηριζόταν ως κακής ποιότητας µε ϐάση τό δείγµα. Ποιά είναι η απάντηση

στο ίδιο ερώτηµα σε επίπεδο σηµαντικότητας α = 0.01;

(ε΄) Πόσες επιπλέον παρατηρήσεις πρέπει να κάνουµε για να έχει το 95% διάστηµα εµπ-

ιστοσύνης της µέσης ποσότητας αιωρούµενων στερεών εύρος 10 (δηλαδή η ακρίβεια

της µέσης ποσότητας να δίνεται µε ±5);

7. ΄Εχει µελετηθεί η ϱωγµατογενής διάβρωση σιδήρου κι ατσαλιού από καυστική τάση γιατί

προκαλεί ϑραύσεις του µετάλλου, για παράδειγµα παρουσιάζονται ϑραύσεις γύρω από

πιρτσίνια (καρφιά) σε χαλύβδινους λέβητες. Σε δοκιµές που έγιναν µετρήθηκε το µήκος

ϱωγµής (σε µm) ως αποτέλεσµα της σταθερής τάσης διάβρωσης που ασκήθηκε σε λείες

ϱάβδους από κάποιο κράµα χάλυβα για ορισµένο χρονικό διάστηµα. ΄Εγιναν οι παρακάτω

µετρήσεις µήκους ϱωγµής (σε µm) σε 21 δοκίµια :

16.1 9.6 24.9 20.4 12.7 21.2 30.2 25.8 18.5 10.3 25.3

14.0 27.1 45.0 23.3 24.2 14.6 8.9 32.4 11.8 28.5

(α΄) Σχηµατίστε το ιστόγραµµα των δεδοµένων του µήκους ϱωγµής και σχολιάστε αν το

µήκος ϱωγµής του µετάλλου ϕαίνεται να ακολουθεί κανονική κατανοµή.
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(ϐ΄) Υπολογίστε το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης καθώς και το 99% διάστηµα εµπιστοσύν-

ης για το µέσο µήκος ϱωγµής του µετάλλου µε ϐάση το δείγµα.

(γ΄) Το µέταλλο ϑεωρείται ακατάλληλο όταν το µήκος ϱωγµής υπερβαίνει τα 30 µm (επει-

δή πιστεύεται ότι τότε µπορεί να προκληθεί ϑραύση από τη ϱωγµατογενή διάβρωση).

Με ϐάση στατιστικό έλεγχο υπόθεσης σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95% µπορούµε να

χαρακτηρίσουµε αυτό το κράµα χάλυβα ακατάλληλο ; Θα άλλαζε η απάντηση αν

κάναµε τον ίδιο έλεγχο σε επίπεδο εµπιστοσύνης 99%; Συγκρίνετε τις απαντήσεις

µε τα διαστήµατα εµπιστοσύνης από το ερώτηµα 7β΄.

(δ΄) Θέλουµε να εκτιµήσουµε το µέσο µήκος ϱωγµής µε µεγάλη ακρίβεια, ±2µm, δηλαδή

το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης του µέσου µήκους ϱωγµής να έχει εύρος 4µm. Πόσες

ακόµα µετρήσεις πρέπει να κάνουµε·

8. Η ϕθορά στους αγωγούς ενός αστικού δικτύου αγωγών έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες.

Η αποκατάσταση ενός αγωγού µε ϕθορές µπορεί να επιτευχθεί εφαρµόζοντας µια ευ-

προσάρµοστη επένδυση στον αγωγό. Για να δοκιµασθεί µια νέα τεχνική συγκόλλησης

της επένδυσης στον αγωγό έγιναν µετρήσεις της αντοχής εφελκυσµού (σε µονάδα psi) σε

18 δοκίµια µε επένδυση. Σε 10 από αυτά χρησιµοποιήθηκε η νέα τεχνική συγκόλλησης

και στα άλλα 8 δε χρησιµοποιήθηκε. Τα αποτελέσµατα είναι :

Με συγκόλληση (µέση τιµή x̄1 = 2917.5, τυπική απόκλιση s1 = 272.3)

2748 2700 2655 2822 2511 3149 3257 3213 3220 2900

Χωρίς συγκόλληση (µέση τιµή x̄2 = 3082.9, τυπική απόκλιση s2 = 243.7)

3027 3356 3359 3297 3125 2910 2889 2700

(α΄) Σχηµατίζοντας κατάλληλα γραφήµατα σχολιάστε αν ϕαίνεται η αντοχή εφελκυσµού

στους αγωγούς µε την επένδυση να ακολουθεί κανονική κατανοµή (µε ή χωρίς συγ-

κόλληση). Από τα γραφήµατα ϕαίνεται να διαφέρουν οι δύο κατανοµές ;

(ϐ΄) Υπολογίστε το 99% διάστηµα εµπιστοσύνης για τη µέση αντοχή εφελκυσµού σε κάθε

µια από τις δύο περιπτώσεις επένδυσης µε ϐάση το δείγµα.

(γ΄) Αν ϑέλουµε να εκτιµήσουµε τη µέση αντοχή εφελκυσµού στην επένδυση χωρίς συγ-

κόλληση µε ακρίβεια ±80 psi, δηλαδή το 99% διάστηµα εµπιστοσύνης του µέσου

µήκους ϱωγµής να έχει εύρος 160 psi, πόσες ακόµα µετρήσεις πρέπει να κάνουµε ;

(δ΄) Χρησιµοποιώντας είτε διάστηµα εµπιστοσύνης ή έλεγχο υπόθεσης, εξετάστε σε επίπεδο

εµπιστοσύνης 95% αν η µέση αντοχή εφελκυσµού διαφέρει µε στατιστική σηµαν-

τικότητα σε επενδύσεις χωρίς συγκόλληση και σε επενδύσεις µε συγκόλληση.

9. Στα πλαίσια µελέτης για τη µόλυνση του αέρα που έγινε σε έναν πειραµατικό σταθµό

µετρήθηκε η ποσότητα αιωρούµενης οργανικής ύλης διαλυτής στο ϐενζόλιο (σε µικρο-

γραµµάρια ανά κυβικό µέτρο, µg/m3) σε 12 δείγµατα αέρα.

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 2.4 2.6 3.0 3.4

(α΄) Υπολογίστε τη δειγµατική διάµεσο, το πρώτο και τρίτο τεταρτοµόριο και σχηµατίστε

το ϑηκόγραµµα για τα δεδοµένα της ποσότητας µολυσµατικής ύλης. Με ϐάση



82 ΚΕΦ�ΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ

το ϑηκόγραµµα σχολιάστε αν η ποσότητα αυτή ϕαίνεται να ακολουθεί κανονική

κατανοµή.

Στη συνέχεια ϑεωρούµε πως η ποσότητα µολυσµατικής ύλης στον αέρα ακολουθεί

κανονική κατανοµή.

(ϐ΄) Υπολογίστε το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για τη µέση ποσότητα µολυσµατικής

ύλης στον αέρα της περιοχής του σταθµού µε ϐάση το δείγµα των παραπάνω µετρή-

σεων.

(γ΄) Χρησιµοποιώντας είτε διάστηµα εµπιστοσύνης ή έλεγχο υπόθεσης, εξετάστε σε επίπεδο

εµπιστοσύνης 99% αν η µέση ποσότητα µολυσµατικής ύλης στον αέρα της περιοχής

του σταθµού δε ξεπερνάει τα 3 µg/m3.

(δ΄) Χωρίς να κάνετε υπολογισµούς απαντήστε στο ερώτηµα 9γ΄ για επίπεδο εµπιστοσύν-

ης 90% και δικαιολογείστε την απάντηση σας.

10. Μια εταιρεία ταξί ϑέλει να κάνει µια µεγάλη αγορά ελαστικών για το στόλο της και πρέπει

να διαλέξει µεταξύ δύο τύπων (δηλαδή µάρκων ελαστικών) Α και Β. Για να εκτιµήσει τη

διαφορά στους δύο τύπους έγινε ένα πείραµα χρησιµοποιώντας 12 ελαστικά από κάθε

τύπο. Μετρήθηκαν τα χιλιόµετρα που διένυσαν τα ελαστικά µέχρι να ϕθαρούν. Τα

αποτελέσµατα για τα δύο δείγµατα είναι :

Τύπος Α : µέση τιµή x̄1 = 36300km, τυπική απόκλιση s1 = 5000km

Τύπος Β : µέση τιµή x̄2 = 40100km, τυπική απόκλιση s2 = 4100km

Θεωρούµε ότι η «Ϲωή» του ελαστικού και των δύο τύπων (Α και Β) ακολουθεί κανονική

κατανοµή αλλά µε άγνωστη για µας διασπορά, που είναι κοινή και για τους δύο τύπους.

(α΄) Υπολογίστε το 99% διάστηµα εµπιστοσύνης για τη µέση «Ϲωή» ελαστικού του τύπου

Α. Κάνετε το ίδιο για τον τύπο Β.

(ϐ΄) Αν ϑέλουµε να εκτιµήσουµε τη µέση «Ϲωή» ελαστικού του τύπου Α µε µεγαλύτερη

ακρίβεια και συγκεκριµένα µε ακρίβεια ±500km, δηλαδή το 99% διάστηµα εµπ-

ιστοσύνης της µέσης «Ϲωής» ελαστικού του τύπου Α να έχει εύρος 1000km, πόσες

ακόµα µετρήσεις πρέπει να κάνουµε·

(γ΄) Χρησιµοποιώντας έλεγχο υπόθεσης εξετάστε σε επίπεδο σηµαντικότητας α = 0.05
αν η µέση «Ϲωή» ελαστικού διαφέρει στους δύο τύπους.

11. Θέλουµε να µελετήσουµε τη διάρκεια ενός συγκεκριµένου υπεραστικού οδικού δρο-

µολογίου. ΄Εγιναν 11 µετρήσεις σε διαφορετικές µέρες και ώρες και ϐρέθηκαν τα εξής

αποτελέσµατα για το δείγµα :

µέση τιµή x̄ = 125min, τυπική απόκλιση s = 15min

Θεωρούµε ότι η διάρκεια του δροµολογίου ακολουθεί κανονική κατανοµή αλλά µε άγν-

ωστη για µας διασπορά.

(α΄) Υπολογίστε το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για τη µέση διάρκεια του δροµολογίου.

(ϐ΄) Υπολογίστε το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για την τυπική απόκλιση της διάρκειας

του δροµολογίου.
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(γ΄) Από προηγούµενες µελέτες πιστεύεται πως η µέση διάρκεια αυτού του δροµολογίου

είναι 120min και η τυπική απόκλιση 5min. Είναι αυτές οι τιµές αποδεκτές σε

επίπεδο εµπιστοσύνης 95% µε ϐάση αυτό το δείγµα ;

(δ΄) Αν ϑα ϑέλαµε να εκτιµήσουµε τη µέση διάρκεια του δροµολογίου µε µεγαλύτερη

ακρίβεια και συγκεκριµένα µε ακρίβεια ±2min, δηλαδή το 95% διάστηµα εµπισ-

τοσύνης της µέσης διάρκειας του δροµολογίου να έχει εύρος 4min, πόσες ακόµα

µετρήσεις πρέπει να κάνουµε ;

12. Σε 144 δοκιµές σε κάποιο εργαστήριο, 48 κατέληξαν σε ανάφλεξη κάποιου συγκεκριµέ-

νου τύπου υποστρώµατος από αναµµένο τσιγάρο. ΄Εστω p η αναλογία όλων των δοκιµών

που καταλήγουν σε ανάφλεξη του υποστρώµατος.

(α΄) Υπολογίστε το 99% διάστηµα εµπιστοσύνης για την αναλογία p.

(ϐ΄) Αν ϑέλουµε το εύρος του 99% διαστήµατος εµπιστοσύνης για την αναλογία να είναι

0.1 πόσες ακόµα δοκιµές πρέπει να κάνουµε ;

13. Σε µια µελέτη για ένα καινούριο σύστηµα εκτόξευσης ϱουκετών µικρού ϐεληνεκούς έγι-

ναν δοκιµές µε το παλιό και το καινούριο σύστηµα. Σε δείγµα 60 πειραµατικών εκτοξ-

εύσεων µε το παλιό σύστηµα 44 ήταν πετυχηµένες και σε 80 πειραµατικές εκτοξεύσεις

µε το καινούριο σύστηµα 72 ήταν πετυχηµένες.

(α΄) Υπολογίστε τα 95% διαστήµατα εµπιστοσύνης για τις αναλογίες πετυχηµένων εκτοξ-

εύσεων µε τα δύο συστήµατα.

(ϐ΄) Σε επίπεδο εµπιστοσύνης 90% κάνετε στατιστικό έλεγχο για την υπόθεση ότι οι δύο

αναλογίες δε διαφέρουν.

(γ΄) Αν στον παραπάνω έλεγχο ϐρήκατε ότι υπάρχει διαφορά εκτιµείστε πόση είναι αυτή

η διαφορά.


