
ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Praktika: Bigarren zatia)

Irakaslea: JOSEMARI SARASOLA

Data: 2013ko maiatzaren 31a.

Iraupena: 90 minutu

I. ebazkizuna

Ekoizpen-prozesu batean pieza bakoitza akastuna edo akasgabea izan daiteke
0.16 eta 0.84ko probabilitateez, hurrenik hurren. Piezak independentziaz ekoizten
dira. Zenbat pieza ekoizteko agindua eman behar da guztira, azkenean gutx-
ienez 1000 pieza akasgabe izateko probabilitatea 0.97 izan dadin gutxienez? (1.5
puntu)

Guztira ekoiztuko den pieza kopurua n bada, X akasgabeen kopurua honela
banatzen da: X ∼ B(n, p = 0.84)

n handia (30 baino handiagoa, noski) izango denez, De Moivre-Laplace teore-
maz:

B(n, p = 0.84)→ N(µ = 0.84n, σ =
√
n× 0.84× 0.16

B(n, p = 0.84)→ N(µ = 0.84n, σ = 0.366
√
n

Helburua hau da: P [X > 1000] = 0.97

Estandartuz: P [X > 1000] = P [Z > (1000− 0.84n)/0.366
√
n] = 0.97

Z banakuntza normal estandarrean bere gainetik 0.97ko probabilitatea uzten
duen balioa -1.88 denez:

(1000− 0.84n)/0.366
√
n = −1.88

0.84n− 0.69
√
n− 1000 = 0

√
n = x eginez:

0.84x2− 0.69x− 1000 = 0

Soluzio positiboa da baliozkoa: x = 34.91

Beraz: n = x2 = 1219.11

Orduan, motz ez geratzeko 1220 piezako ekoizpen-agindua eman beharko da.
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II. ebazkizuna

Ordezko pieza baten biziraupena esponentzialki banatzen dela uste da, batezbestekoa
200 ordukoa izanik. Biltegian 60 pieza daude.

Egin beharreko atazak:

(a) Zenbat da 60 piezekin iraupen totala guztira 11.600 baino luzeagoa izateko
probabilitatea? (1.5 puntu)

(b) Zenbateko iraupena ziurta daiteke gutxienez %94ko probabilitateaz?(0.5
puntu)

Esponentzialaren batezbestekoa eta bariantza µ = 1/λ eta σ2 = 1/λ2 dira, hur-
renik hurren.

Orduan, 1/λ = 200→ λ = 1/200

Eta, beraz, pieza bakar baten biziraupenari buruz: µ = 200 eta σ2 = 40000.

60 piezak elkarrekiko independenteak direla suposatuz, 60 piezen X iraupena
nola banatzen den ezartzeko LTZ erabil daiteke:

X ∼ N(µ = 60× 200 = 12.000, σ =
√

40.000× 60 = 1549.19)

Eskatutako probabilitatea aise kalkulatzen da orain:

P [X > 11.600] = P [Z > (11.600− 12.000)/1549.19] = P [Z > −0.26] = 0.60

%94ko probabilitateaz ziurta daitekeen ekoizpena, berriz: P [X > x] = 0.94

Estandartuz: P [X > x] = P [Z > (x− 12000)/1549.19] = 0.94

Bere gainetik 0.94ko probabilitatea uzten duen z balioa -1.55 da. Beraz,

(x− 12000)/1549.19 = −155→ x = 9598.75

9598.75 orduko gutxieneko iraupena ziurta daiteke 0.94ko probabilitateaz.

2



III. ebazkizuna

Semaforo baten aurrean aldi bakoitzean gelditzen den ibilgailu kopurua Pois-
sonen banakuntzari jarraiki banatzen dela uste da. Hainbat alditan ibilgailu
kopuru hauek jaso dira:

0-1-1-2-0-2-2-2-2-2-2-1-1-3-3-3-3

3-4-4-5-6-7-8-2-1-0-3-3-3-3-3-4-2

λ parametroaren zenbatespen hau egin da: λ̂ = 2.5.

Egin beharreko atazak:

(a) Datuak 0, 1, 2, 3, 4 eta > 4 klaseetan sailkatuta, erabaki ezazu Poisso-
nen eredua, zenbatetsitako parametroaren balioarekin batera, datuetarako
egokia den, adierazgarritasun-maila %10 hartuz.(1.75 puntu)

(b) Nola egingo zenuke R softwarearen bitartez?(0.5 puntu)

Doikuntzaren egokitasunerako khi-karratu froga baliatuko da.

Khi-karratu estatistikoa kalkulatzeko taula hau garatu behar da zutabez zutabe:

Balioak Enpirikoak (e) Probabilitateak Teorikoak (t) (e− t)2/t
0 3 0.08 2.72 0.028
1 5 0.21 7.14 0.641
2 9 0.26 8.84 0.003
3 10 0.21 7.14 1.145
4 3 0.13 4.42 0.456
> 4 4 0.11 3.74 0.018

34 1 34 X2 = 2.291

Oharrak:

• Maiztasun enpirikoek balio bakoitza zenbat aldiz agertzen den datuetan
(maiztasun absolutua, alegia) adierazten du.

• Probabilitateak Poissonen probabilitate funtziotik kalkulatu dira, λ parametroaren
zenbatespena (λ̂ = 2.5) hartuz (x 0tik 4ra):

P [X = x] =
e−λλx

x!

Azkena, 1 ken aurreko guztiak eginez kalkulatu da.

• Maiztasun teorikoak datu kopurua (34) bider probabilitatea eginez kalku-
latzen dira.

3



Khi-karratu estatistikoaren balioa χ2
6−1−1,0.1 = 7.78 taulako balioarekin alder-

atu behar da:

2.291 < 7.78

Beraz, khi-karratu estatistikoa baliatuz, maiztasun enpirikoak teorikoetatik hainbeste
desbideratzen ez direla ondorioztatu eta, orduan, Poissonen eredua onetsi egiten
da.

R aginduak:

>enpiriko=c(3,5,9,10,3,4)

>prob=c(0.08,0.21,0.26,0.21,0.13,0.11)

>chisq.test(enpiriko,p=prob)
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IV. ebazkizuna

Bonbilla-modelo berria asmatu du enpresa batek. Merkaturatzerakoan, bere
iraupenari eta kontsumoari buruzko %95eko konfiantza-tarteak eratu behar ditu,
bereziki bonbilla aurkeztuko den azoka baterako. Bi aldagaiak banakuntza nor-
malaren araberakoak direla ezarri da. Hona hemen datuak:

Iraupena (ordutan): 6-6-8-10-10

Kontsumoa (kwtan): 8-14-12-12-14

Egin beharreko atazak:

(a) Behar diren konfiantza-tarte egokiak eratu.(1.75 puntu)

(b) Nola egingo zenuke R softwarearen bitartez?(0.5 puntu)

Batezbestekoari buruzko t konfiantza tarte asimetrikoak eratu behar dira. Batezbesteko
iraupenaren kasuan, µ > motakoa izango da, eta µ < motakoa batezbesteko
kontsumoaren kasuan, logikoa denez enpresaren ikuspuntutik. Horretarako batezbestekoak
eta kuasibariantzen erroak kalkulatu behar dira:

Iraupenaren kasuan:

x = 8

ŝ =

√
(6− 8)2 + . . .+ (10− 8)2

5− 1
= 2

Kontsumoaren kasuan:

Iraupenaren kasuan:

x = 12

ŝ =

√
(8− 14)2 + . . .+ (14− 14)2

5− 1
= 2.45

Batezbesteko iraupenari buruzko tartea formula honi jarraiki kalkulatu behar
da:

µ > x− t5−1,0.05
ŝ√
n

Beraz,

µ > 8− 2.13
2√
5
→ µ > 6.1; (0.95eko konfiantzaz)

5



Batezbesteko kontsumoari buruzko tartea formula honi jarraiki kalkulatu behar
da:

µ < x+ t5−1,0.05
ŝ√
n

Beraz,

µ < 12 + 2.13
2.45√

5
→ µ < 14.33; (0.95eko konfiantzaz)

Horietarako R aginduak hauek dira:

>i=c(6,6,8,10,10)

>k=c(8,14,12,12,14)

>t.test(i,conf.level=0.95,alternative=c("greater"))

>t.test(k,conf.level=0.95,alternative=c("less"))
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ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Testa: Bigarren zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2013ko maiatzaren 31a.

Iraupena: 22 minutu

Erantzun bakarra da zuzena galdera bakoitzean. Guztira testak 2
puntu balio du. Erantzun zuzenak 0.2 puntu balio du. Erantzun
okerrak 0.1 puntu kentzen du. Galderak erantzun gabe utz daitezke,
punturik gehitu eta kendu gabe. ERANTZUNAK:BACAD-DDCDC

(1) Zein da egiazkoa?

(a) Poissonen banakuntzaren batezbestekoa eta bariantza λ eta
√
λ dira,

hurrenik hurren.

(b) Banakuntza esponentzialaz euskarri jarraitu batean ondoz ondoko bi
gertakizunen arteko denborari edo dagokion beste magnitude jarraitu
bati buruzko probabilitateak kalkulatzen dira.

(c) Banakuntza esponentzialaren oroimen ezagatik, ondoz ondoko bi ger-
takizunen arteko denbora eta lehen gertakizunetik hirugarren, laugar-
ren edo geroagoko beste gertakizun baterako denbora berdin aztertzen
dira.

(d) Poissonen banakuntzako λ parametroa oso txikia denean, probabili-
tateak hurbiltzeko banakuntza binomiala erabil daiteke.

(2) Banakuntza esponentzial batean λ parametroa zenbat eta handiagoa izan,

(a) orduan eta txikiagoa izango da gertaeren arteko gutxieneko t denbora
jakin baten probabilitatea.

(b) orduan eta handiagoa izango da gertaeren arteko gutxieneko t denbora
jakin baten probabilitatea.

(c) orduan eta txikiagoa izango da epe jakin bateko gertaera kopuru jakin
baten probabilitatea.

(d) orduan eta handiagoa izango da epe jakin bateko gertaera kopuru jakin
baten probabilitatea.

(3) Zein da B(n = 1000, p = 0.002) banakuntza hurbiltzeko banakuntza egok-
iena?

(a) N(µ = 2, σ = 2)

(b) N(µ = 2, σ =
√

2)

(c) P (λ = 2)

(d) Aurreko guztiak desegokiak edo okerrak dira emandako banakuntza hur-
biltzeko.
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(4) X ∼ U(10, 20) banakuntza batean, zenbat da P [X > 18]?

(a) 2/10

(b) 2/15

(c) Jakin behar da zenbat banakuntza uniforme gehitzen diren LTZ erabili
ahal izateko.

(d) P [Z > (18− 15)/
√

8.33]

(5) Eguneko kopuru baten itxaropena 10 da eta bariantza 8. Eguneko kopuruak
elkarrekiko independenteak dira. Zenbatekoa da 50 egunetako kopuru totala
530 baino txikiagoa izateko probabilitatea?

(a) 0.633

(b) 0.733

(c) 0.833

(d) 0.933

(6) Zein da honako hauetatik zenbatesle baten lagin banakuntza adierazten
duena?

(a) Zorizko laginketa itzuleraduna.

(b) Kuasibariantzaren erroa.

(c) Populazio batezbestekoa.

(d) p̂ ∼ N(p,
√
pq/n), lagin tamaina handietarako.

(7) Proportzio bat zenbatesteko ±0.02 zabalerako konfiantza tarte bat eratu
behar da %99ko konfiantzako tarte bat osatzeko. Gehienez, zenbateko lagin-
tamaina behar da horretarako?

(a) 1147 gutxigorabehera

(b) 2147 gutxigorabehera

(c) 3147 gutxigorabehera

(d) 4147 gutxigorabehera

(8) Zein da faltsua edo okerra?

(a) Lagin batezbestekoa beti da zenbatesle alboragabea populazio batezbestekoari
buruz.

(b) Lagin batezbestekoaren zehaztasuna handitzen da lagin tamaina hand-
itu ahala.

(c) Kuasibariantza zenbatesle alboratua da populazio bariantzari buruz.

(d) Lagin proportzioaren zehaztasuna handitzen da lagin tamaina handitu
ahala.
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(9) θ2 parametroa zenbatesteko itxaropen eta bariantza hauek dituzten bi zen-

batesle asmatu dira: E[θ̂1] = θ, E[θ̂2] = θ2, var[θ̂1] = 4θ2,E[θ̂2] = 2θ2. Zein
da zuzena?

(a) θ̂1 zentratua da.

(b) θ̂2 alboratua da.

(c) θ̂1 zehatzagoa da.

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(10) BEK[θ̂1] = θ, BEK[θ̂2] = 2θ, E[θ̂1] = 20. Parametroak 0-10 bitarteko
balioak hartzen dituela dakigu. Zein da zuzena?

(a) Minimax baliatu behar da eta minimax zenbateslea θ̂1 da.

(b) Minimax baliatu behar da eta minimax zenbateslea θ̂2 da.

(c) θ̂1 zenbatesle uniformeki hobea da, besteak baino.

(d) Ez dago zenbatesle uniformeki hoberik.
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