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Παραδείγµατα (X 2 έλεγχοι καλής προσαρµογής)

Παράδειγµα 1. Σε µια έρευνα κατά του καπνίσµατος ϱωτήθηκαν 120 άτοµα αν καπνίζουν ή όχι µε τα

ακόλουθα αποτελέσµατα

Καπνιστής Μη καπνιστής

΄Ανδρας 66 4

Γυναίκα 38 12

Υπάρχει σχέση ανάµεσα στο ϕύλο και στο αν ένα άτοµο καπνίζει ή όχι ;

Παράδειγµα 2. 60 πιλότοι, υποψήφιοι για κάποιες ϑέσεις σε µια αεροπορική εταιρεία, υποβάλλονται σε

ένα ψυχολογικό τεστ σύµφωνα µε το οποίο ταξινοµούνται ως εσωστρεφείς ή εξωστρεφείς και σε ένα τεστ

δεξιότητας στο οποίο ϐαθµολογούνται ως επιτυχόντες ή αποτυγχόντες. Από τους 36 επιτυχόντες, µόνο οι

3 ϑεωρήθηκαν εσωστρεφείς, ενώ 17 αποτυχόντες ϑεωρήθηκαν εξωστρεφείς. Θα ήταν εύλογο να υποθέσει

κανείς ότι τα δεδοµένα υπαινίσσονται ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ του τύπου της προσωπικότητας και των

δεξιοτήτων των πιλότων ;

Παράδειγµα 3. Μια εβδοµάδα πριν τις πρόσφατες ευρωεκλογές διεξήχθη µία δηµοσκοπική έρευνα όπου,

µεταξύ των άλλων, τα άτοµα που µετείχαν σε αυτήν ϱωτήθηκαν αν πρόκειται να συµµετάσχουν σε αυτές τις

εκλογές, παίρνοντας τα παρακάτω αποτελέσµατα,

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 +

ΝΑΙ 8 38 22 76 36
ΟΧΙ 12 52 18 34 4

Χρησιµοποιώντας έναν X 2 έλεγχο καλής προσαρµογής, ελέγξτε αν υπάρχει κάποια σχέση ανάµεσα στην

ηλικία των ατόµων και στο εάν ϑα πάνε να ψηφίσουν ή όχι.

Παράδειγµα 4. ∆ίνοντα τα διαστήµατα, A1 = (−∞, 0], A2 = (0, 1], A3 = (1, 2] και A4 = (2,+∞). Τυχαίο

δείγµα από µία κατανοµή στο R έδωσε αντίστοιχα τις παρακάτω συχνότητες, 60, 96, 140, 704. Να ελεγχθεί

η υπόθεση ότι η κατανοµή είναι η κανονική N (3, 4), µε a = 5%.

Παράδειγµα 5. ΄Εχει παρατηρηθεί ότι η συνολική ϐαθµολογία των µαθηµάτων για ένα συγκεκριµένο

πληθυσµό ϕοιτητών της Πολυτεχνικής σχολής έχει την κανονική κατανοµή N (500, 6400). Ελέγξτε αυτόν

τον ισχυρισµό χρησιµοποιώντας το παρακάτω δείγµα.

479 525 597 571 591 504 310 615 361 518

486 413 407 545 520 539 479 519 657 460

406 528 551 572 507 492 639 571 379 452

453 538 683 512 381 499 470 549 591 502

533 479 543 492 504 556 604 545 433 407

424 578 518 499 556 446 551 465 625 400

449 431 492 690 520 432 440 571 525 460

479 525 491 558 335 499 315 512 440 584

445 528 597 492 492 524 663 611 525 464

427 624 403 466 571 446 558 565 525 427
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Παράδειγµα 6. ∆ίνονται οι εκποµπές αριθµών σωµατιδίων a, από Βάριο – 133 σε διάστηµα 1/10 sec.

7 4 3 6 4 4 5 3 5 3

5 5 3 2 5 4 3 3 7 6

6 4 3 11 9 6 7 4 5 4

7 3 2 8 6 7 4 1 9 8

4 8 9 3 9 7 7 9 3 10

Ακολουθούν τα δεδοµένα την κατανοµή Poisson;

Παράδειγµα 7. Πήραµε ένα δείγµα από 60 δίτεκνες οικογένειες και καταγράψαµε τον αριθµό των αγοριών

που υπάρχουν σε αυτές, µε τα δεδοµένα µας να δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πλήθος αγοριών(i) 0 1 2
Πλήθος οικογενειών µε i αγόρια 15 25 20

Σε µια παλαιότερη έρευνα είχε υποστηριχθεί ότι αν 1 − p είναι η πιθανότητα να µην υπάρχει αγόρι στη

δίτεκνη οικογένεια, τότε p2 είναι η πιθανότητα να υπάρχει ένα αγόρι και p(1 − p) να υπάρχουν 2 αγόρια.

Χρησιµοποιώντας έναν X2 έλεγχο καλής προσαρµογής και µε ϐάση τα δεδοµένα που σας δίνονται πιστεύετε

ότι αυτή η έρευνα επαληθεύεται ; (a = 0.01)

Παράδειγµα 8. Σε ένα τυχαίο δείγµα 80 ατόµων τέθηκε το ερώτηµα αν συµφωνούν ή όχι µε την προσφυγή

της κυβέρνησης στο ∆ΝΤ µε τα ακόλουθα αποτελέσµατα,

ΝΑΙ ΟΧΙ

Α 6 32
Γ 2 40

Θεωρείτε ότι το ϕύλο είναι ανεξάρτητο της απάντησης που έδωσαν οι πολίτες ; Για να δώσετε την τελική σας

απάντηση χρειάζεται να κάνετε τη διόρθωση Yates; (εξηγείστε)

Παράδειγµα 9. ∆ίνονται τα διαστήµατα ∆1 = (0, 2], ∆2 = (2, 4], ∆3 = (4, 6] και ∆4 = (6,+∞). Τυχαίο

δείγµα (X1, X2, . . . , Xn) από µια κατανοµή στο (0,+∞) έδωσε αντίστοιχα τις παρακάτω συχνότητες, 210,

110, 50, 30. Να ελεγχθεί αν η κατανοµή από την οποία προέρχεται το δείγµα είναι η E(θ), θ > 0 και

άγνωστο, σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%.

(

400∑

i=1

xi = 800, e−1 = 0.368, e−2 = 0.135, e−3 = 0.05)

Πίνακας Ι

Κατανοµή του Poisson

΄Εστω X ∼ P(λ). Τότε ο παρακάτω πίνακας δίνει την τιµή της συνάρτησης κατανοµής της τυχαίας

µεταβλητής X, δηλαδή της ποσότητας,

P (X 6 k) =

k∑

i=0

e−λ
λi

i!
, k > 0 ακέραιος.
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k λ = 5, 4
0 0,005

1 0,029

2 0,095

3 0,213

4 0,373

5 0,546

6 0,702

7 0,822

8 0,903

9 0,951

10 0,977

Παράδειγµα 10. Οι 150 απόγονοι µιας ορισµένης διασταύρωσης, ταξινοµηµένοι σε 4 οµάδες µε ϐάση ένα

συγκεκριµένο χαρακτηριστικό είναι 35 στην πρώτη, 40 στη δεύτερη, 40 στην τρίτη και 35 στην τέταρτη.

Σύµφωνα µε ένα γενετικό πρότυπο, οι πιθανότητες συµµετοχής σε κάθε µία από τις παραπάνω 4 οµάδες

είναι

p(1− p) , p2 , (1− p)2 , p(1− p) ,

αντίστοιχα όπου p ∈ (0, 1). Να ελεγχθεί αν τα πειραµατικά δεδοµένα συµφωνούν µε αυτό το ϑεωρητικό

πρότυπο σε ε.σ. 10%.

Παράδειγµα 11. Στην προηγούµενη εξέταση του µαθήµατος «Στατιστική ΙΙ» εµφανίστηκαν 40 ϕοιτητές, εκ

των οποίων οι 10 ήταν τριτοετείς, 10 τεταρτοετείς και οι υπόλοιποι επί πτυχίω. Ελέγξτε σε ε.σ. 5%, αν η

αναλογία των ϕοιτητών, ανά έτος, που δίνουν το µάθηµα «Στατιστική ΙΙ» ελιναι 2:3:5.

Παράδειγµα 12. Από τυχαίο δείγµα 30 εθνικών οµάδων µπάσκετ προέκυψαν τα εξής στοιχεία. ∆έκα

(10) από τις χώρες αυτών των οµάδων έχουν πληθυσµό πάνω από 100 εκατοµµύρια κατοίκους και εξ΄

αυτών οι τρεις (3) προκρίθηκαν στην τελική ϕάση του mundobasket της Ισπανίας. Επίσης, εννέα (9)

οµάδες χωρών του δείγµατος µε πληθυσµό κάτω των 100 εκατοµµυρίων προκρίθηκαν στην τελική ϕάση

του mundobasket. Ελέγξτε σε ε.σ. 10% αν ο πληθυσµός µιας χώρας επηρρεάζει το γεγονός αν αυτή µετέχει

ή όχι στο mundobasket της Ισπανίας. Χρειάζεται η διόρθωση Yates; Εξηγήστε.


