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Mat-l,2600 Sovellettu
2. välikoe 20.12.20O5/Meilin

toden näköisyystaskenia A

salf itut apuvälineet: Funktioraskin ja Lainisen jaltai Meilinin kaava- ia tautukko-kokoelma.

vastaa jokaiseen netjään tehtävään eri paperirta -tarvitset siis 4 arkkia paperia.
vastaa /yåyesti ja fiimekkää-sti, mutta peruste te ratkaisusi. Esimerkiksi perkkä
lukuarvo vastauksena ei riitii täysiin piiteisiin.

1. (a) Erii?issä kyselytutkimuksessa haluttiin selvittiä poriittisten puolueiden
kannattajien suhteelliset osuudet. Tutkimus perustettiin iiäiioikeutettujen
joukosta kerättyyn yksinkertaiseeo sat*ouirotokseer4 jonka koko ori t000.
Puolueen A kannattajia oli otoksessa 250.

Miii{aa 99 o/o:n luottamusväli puolueen A kannåttajien suhteelliselle osuudelle
kaikkien åiänioikeutettujen joukossa.

(b) fshtqalta täyte*irin pesuaircpakkauksia. Tavoitteena on, että pakkaukset
painavat sisiiltöineen.keskimii?irin l r00 g. Tälettlen pakkausten joukosta
poimittiin yksinkert6jlsl s4frrnnaisotos, Jo"k" ko[ö o[ : t . paktaukset
punnittiin, jo[oin painojen aritmeettiseksi keskiarvoksi saatiin 1090 g
ja painojen varianssiksi saatiin 100 gr.
M2iiiriiä pakkausten painon odotusarvofle 95 %:n luottanusviili.

2- (a) Johda Bemoulli-jakaurnan Ber(p) momenttiemäfrnkt io ja sen avuila jakaunan
odotusarvo ja varianssi.

Bemoulli-jakauman pistetodenniiköisyysfirnktio :

"f(x) = Pr(X =x) = paqt-,, 0< p < l, q =l_ p, x =0,1
(b) oletetaan, että satunnaismuuftujat xja rovat riippumattomia ja noudattavat

jatkuvaa tasaista jakaurnaa viilflii [0, l]. Johda satrrnnaismuuttuian

U:X+ Y

tiheysfunktio.

Satunnaismuuttujien Xja y tiheysf,rnktiot:

Ir
f-(x)=lt'xe [o'll

[0 ,xe [0,1]
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3. On tiirkeätä mitata erii?in kemiallisen prosessin lårrpötila tarkasti. Mittari A on tarkka
mutta kallis, kun taas mittari I on halpa. Tarkoituksena on selvit&iä näyttiiiikö mittari
,B riittiiviin tarkasti.

Miffareiden vertaamiseksi jåirjestetiiiin koesarja" jossa molemrnilla mittareilla mitataan
tirnpötilat samoista l0:stä prosessista. Mittaushrlokset (asteina) on annettu alla
olevassa taulukossa.

r"rJp I 
o/o:n merkitsevyystasoa kiiyttiien nollahlpoteesia, että mittarit näyttävät

keskimåiirin sarnoin, kun vaihtoehtoisena hypoteesina on, että ne eivät näytä
keskimäiirin samoin.

gletelaå4 että perusjoukoista,Sr ja & poimitaan toisistaån riippunattomat
yksinkertaiset satunnaisotokset, joista on mitattu sr-ra muuttujaa x koskevat
havaintoarvot. Otoksista sqadaan ssuraavat ylteenvetotiedot:

4.

,Yr =l0O sr'?=l5O

Fr=|ol rr'=80

t\ =31

nz=46

5.

olkoot pr ia p, muuttujan x odotusarvot ja orkoot ol ja ol rn'uttujan x varianssit
perusjoukoissa,Sl ja &. Testaa 5 o/o:n merkitseqystasoa kiiyttii€n hypoteeseja

H(:p=p" H( tt <p,

Valitse testi nollahypoteesille Hf testa"malla ensin 5 oz:n merkitsevyystasoa käyttiien
hlpoteeseja

Hi' :ol =o'z, ui' :o! *o]

(a) Alla olevassa taulukossa on annettu kahta muuttujaa xjay koskeva pieni
havaintoaineisto. oletetaan" että aineistosta estimoiaaÅ pienimrn;in netio-
summan menetelmäilä liasaaf i11s1 regressiomalli, jossay ön selitettäv,inä
muuttujana jax selittåvånä muuttujana. Lisiiksi mrllissa on mrrkena vakio.
Miiiirää estimoidun mallin selitysaste Rr.

hlavainnon nro x v
I
I a

2 0
3 I I
4 0
5 4

Olkoon

Y=4x+2
muuttujan x (estimoidun) regressiosuoran yhtiilö muuttujany suhteen ja

Y =-x-l
muuttujany (estimoidun) tegressiosuoran yhtiilö muuttujan.r suhteen.

Miiiiriiä muuttujienx jay aritmeettiset keskiarvot ja molempien nrallien
selitysasteet.

1

Mittaus 4 5 0 I 0 10

A $0 310 n4 301 n1 322 270 2E5 314 330

B 295 311 290 29ö 2E8 315 4t 283 314 325

(b)


