
Mat-1.2600 Sovellettu todennikoisyyslaskenta A 

2. valikoe 15.12.2011 I Mellin 

Kirjoita selviisti jokaiseen koepaperiin seuraavat tiedot: 

Mat-1.2600 SovTnA 2. valikoe 15.12.2011 
opiskelijanumero + kirjain 
TEKSTATEN sukunimi ja kaikki etunimet 
koufutusohjefma ja vuosikurssi 
mahdoffiset entiset nimet ja koufutusohjefmat 
nimikirjoitus 

Sallitut apuvalineet: Ylioppilaskirjoituksissa hyviiksytty Iaskin ja Mellin in kaava- ja 
tau/ukkokokoe/mat. 

Vastaa lyhyesti ja ytimekkiiiisti, mutta perustele ratkaisusi. Esimerkiksi pelkka 
lukuarvo vastauksena ei anna pisteita. 

1. Tutkimuksessa verrattiin toisiinsa kahta teraspalkkien lujuuden mittaamisessa 
kaytettavaa menetelmaa, Karlsruhen menetelmaa ja Lehighin menetelmaa. 

Tutkimus toteutettiin siten, etta yhdeksan satunnaisesti valitun teraspalkin lujuus 
mitattiin molemmilla menetelmilla. Mittalukujen summat ja neliosummat seka 
mittalukujen pareittaiset erotukset, erotusten summa ja neliosumma on annettu alia: 
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K; = teraspalkin i Iujuus mitattuna Karlsruhen menetelmalla 

L; = teraspalkin i Iujuus mitattuna Lehighin menetelmalla 

· Testaa 0.1 %:n merkitsevyystasolla nollahypoteesia, jonka mukaan menetelmat 
tuottavat keskimiiiirin samat mittaustulokset, kun vaihtoehtoisena hypoteesina on, 
etta menetelmat tuottavat keskimiiiirin eri mittaustulokset. 

Havaintoaineiston saa olettaa normaalijakautuneeksi. 

2. Tehtaalla taytetaan muovipulioja 16 unssilla erasta nestetta kahdelia koneelia. 
Tavoitteena on selvittaa, onko koneen 1 ja koneen 2 tayttamissa pulioissa 
keskimaarin yhta paljon ko. nestetta. 

Tummankin koneen tayttamien puliojen joukosta poimittiin satunnaisesti 10 pulioa, 
joiden sisaliot punnittiin. Mittaustuloksista lasketut summat ja neliosummat on 
annettu alia: 
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M 1; = koneen 1 tayttaman pulion i sisal tO 

M2; = koneen 2 tayttaman pulion i sisalto 



Testaa 5 %:n merkitsevyystasolla nollahypoteesia, jonka mukaan koneen 1 ja 
koneen 2 tiiyttamissii pulloissa on keskimaarin yhtii paljon nestettii, kun vaihto
ehtoisena hypoteesina on, etta nestemiiiiriit eroavat keskimaarin toisistaan. 

Havaintoaineiston saa olettaa normaalijakautuneeksi. 

3. Polymeerin viskositeetti (muuttuja y) riippuu prosessin liimpotilasta (muuttuja x1) ja 
eriiiin katalyytin syottonopeudesta (muuttuja x2). 

Riippuvuutta tutkittiin mittaamalla viskositeetti 16 liimpOtilan ja katalyytin 
syottonopeuden kombinaatiolle ja estimoimalla havaintoaineistosta lineaarinen 
regressiomalli 

Y, = f3o + fJ1 Xn + f3oX;2 + &; 

Testaa nollahypoteesia 

Ho : /31 = f3o = 0 

1 o/o:n merkitsevyystasolla, kun selitettiiviin muuttujany varianssi oli 3175.729 ja 
estimoidun mall in jaannosneliosumma oli 34 78.851. 

4. Tutkimuksessa tavoitteena oli selvittiiii mainonnan tehokkuus mittaamalla seuraavien 
muuttujien arvot 17 mainoskampanjasta: 

x 1 = mainonnan kustannukset per saatujen yhteydenottojen lukumiiiirii 

x2 = saadut tulot yhteydenotoista per saatujen yhteydenottojen lukumaarii 

Havaintoaineistosta laskettu Pearsonin otoskorrelaatiokertoimen arvo oli 0.0574. 

Testaa 5 %:n merkitsevyystasolla nollahypoteesia 

Ho: Cor(x,, x2) = 0 

kun vaihtoehtoisena hypoteesina on 

H 1 : Cor(x,, x2) :f. 0 

Havaintoaineiston saa olettaa norrnaalijakautuneeksi. 

5. Tutkimuksessa laskettiin sanan may esiintymisten lukumiiiirii262 englanninkielisessii 
tekstikappaleessa, joiden pituus oli suunnilleen 200 sanaa. Keskimiiiiriiiseksi luku
miiiiraksi saatiin 0.66 ja esiintymisten lukumiiiiriit jakautuivat tekstikappaleiden 
joukossa eri luokkiin seuraavasti: 

Esiintymisten lukumiiiirii 0 1 2 yli 2 

Tekstikappaleiden lukumaarii 156 63 29 14 

Testaa 1 %:n merkitsevyystasolla nollahypoteesia, jonka mukaan tekstikappaleiden 
lukumiiiira noudattaa Poisson-jakaumaa. 

Huomautus: Mellinin kaavakokoelmassa log tarkoittaa luonnollista logaritmia, 
jonka kantalukuna on siis e. 
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