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Ασκήσεις Κεϕαλαίου 2

1. Επιβεβαίωσε τον ορισµό της πιθανότητας ως το όριο της σχετικής συχνό-
τητας για αριθµό επαναλήψεων να τείνει στο άπειρο. Προσοµοίωσε τη
ϱίψη ενός νοµίσµατος n φορές χρησιµοποιώντας τη γενέτειρα συνάρτη-
ση τυχαίων αριθµών, είτε από οµοιόµορϕη διακριτή κατανοµή (δίτιµη
για ’κορώνα’ και ’γράµµατα’), ή από οµοιόµορϕη συνεχή κατανοµή στο
διάστηµα [0, 1] χρησιµοποιώντας κατώϕλι 0.5 (π.χ. αριθµός µικρότε-
ϱος του 0.5 είναι ’κορώνα’ και µεγαλύτερος ’γράµµατα’). Επανέλαβε
το πείραµα για αυξανόµενα n και υπολόγισε κάθε φορά την αναλογί-
α των ’γραµµάτων’ στις n επαναλήψεις. Κάνε την αντίστοιχη γραϕική
παράσταση της αναλογίας για τα διαϕορετικά n.

Βοήθεια (matlab): Για τη δηµιουργία των τυχαίων αριθµών χρησιµο-
ποίησε τη συνάρτηση rand ή unidrnd.

2. ∆ηµιούργησε 1000 τυχαίους αριθµούς από εκθετική κατανοµή µε πα-
ϱάµετρο λ = 1 χρησιµοποιώντας την τεχνική που δίνεται στην Παρ. 2.3.2.
Κάνε το ιστόγραµµα των τιµών και στο ίδιο σχήµα την καµπύλη της εκ-
ϑετικής σππ fX (x) = λe−λx .

Βοήθεια (matlab): Το ιστόγραµµα δίνεται µε τη συνάρτηση hist.

3. ∆είξε µε προσοµοίωση ότι όταν δύο τ.µ. X και Y δεν είναι ανεξάρτητες
δεν ισχύει η ιδιότητα Var[X + Y ] = Var[X ] + Var[Y ]. Για να το δείξεις
ϑεώρησε µεγάλο πλήθος τιµών n από X και Y που ακολουθούν τη
διµεταβλητή κανονική κατανοµή.

Βοήθεια (matlab): Για τον υπολογισµό της διασποράς από n παρα-
τηρήσεις, χρησιµοποίησε τη συνάρτηση var. Για να δηµιουργήσεις
παρατηρήσεις από διµεταβλητή κανονική κατανοµή χρησιµοποίησε τη
συνάρτηση mvnrnd.

4. Ισχύει E[1/X ] = 1/E[X ]; ∆ιερεύνησε το υπολογιστικά για X από ο-
µοιόµορϕη συνεχή κατανοµή στο διάστηµα [1, 2] υπολογίζοντας τους
αντίστοιχους µέσους όρους για αυξανόµενο µέγεθος επαναλήψεων n.
Κάνε κατάλληλη γραϕική παράσταση για τις δύο µέσες τιµές και τα
διαϕορετικά n. Τι συµβαίνει αν το διάστηµα της οµοιόµορϕης κατανο-
µής είναι [0, 1] ή [−1, 1];

5. Το µήκος X των σιδηροδοκών που παράγονται από µια µηχανή, εί-
ναι γνωστό ότι κατανέµεται κανονικά X ∼ N(4, 0.01). Στον ποιοτικό
έλεγχο που ακολουθεί αµέσως µετά την παραγωγή απορρίπτονται όσοι
σιδηροδοκοί έχουν µήκος λιγότερο από 3.9. Ποια είναι η πιθανότητα
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µια σιδηροδοκός να καταστραϕεί ; Που πρέπει να µπει το όριο για να
καταστρέϕονται το πολύ το 1% των σιδηροδοκών ;

Βοήθεια (matlab): Η αθροιστική συνάρτηση κανονικής κατανοµής δί-
νεται µε τη συνάρτηση normcdf. Η αντίστροϕη της δίνεται µε τη συ-
νάρτηση norminv.

6. ∆είξε ότι ισχύει το ΚΟΘ µε προσοµοίωση. ΄Εστω n = 100 τ.µ. από
οµοιόµορϕη κατανοµή στο διάστηµα [0, 1] και έστω Y η µέση τιµή
τους. Υπολόγισε N = 10000 τιµές της Y και σχηµάτισε το ιστόγραµµα
των τιµών µαζί µε την καµπύλη της κανονικής κατανοµής.

Βοήθεια (matlab): Το ιστόγραµµα δίνεται µε τη συνάρτηση hist.


