
ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Bigarren zatia: praktika).

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2014ko uztailaren 4a.

I. ebazkizuna (2 puntu)

Makina batean geldialdi batetik bestera izaten den batez besteko denbora 15
minutukoa da, banakuntza esponentzialaren arabera.

Egin beharreko atazak:

(a) Geldialdi batetik bestera gehienez 5, 10, 15, 20, 25 eta 30 minutu izateko
probabilitateak hurrenez hurren, eta atera emaitzei buruzko ondorio bat.

(b) Ordubetean 2, 3, 4, 5 eta 6 matxura izateko probabilitateak, eta atera
emaitzei buruzko ondorio bat.

(c) 30 ordutan 106 matxura baino gutxiago izateko probabilitatea, horretarako
hurbilketa normala baliatuz.

(a) 1
λ = 15→ λ1min = 1

15

P [X < 5] = F (x = 5) = 1− e− 1
15×5 = 0.28

P [X < 10] = F (x = 10) = 1− e− 1
15×10 = 0.48

P [X < 15] = F (x = 15) = 1− e− 1
15×15 = 0.63

P [X < 20] = F (x = 20) = 1− e− 1
15×20 = 0.73

P [X < 25] = F (x = 25) = 1− e− 1
15×25 = 0.81

P [X < 30] = F (x = 30) = 1− e− 1
15×30 = 0.86

Logikoa denez, x zenbat eta handiagoa izan, probabilitatea metatzen doa, kasu
bakoitzean aurreko guztia barneratzen baita (x¿10 osorik hartzen x¿5, esater-
ako). Probabilitatearen gehikuntzak gero eta txikiagoak dira, ordea; hau da,
iraupen txikiak dira probableenak eta are eta probabilitate txikiagoa dute irau-
pena zenbat eta handiagoa den.

(b)

Orduko lambda (1/15)*60=4 da.

P [X = 2] = e−442

2! = 0.146

Era berean, P [X = 3] = 0.195, P [X = 4] = 0.195, P [X = 5] = 0.156 eta
P [X = 6] = 0.104

Logikoa da, lambda 4 izanik, probabilitate handienekoa 4 izatea, eta hortik
urruntzean txikitzea.
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(c)

30 orduko lambda parametroa 30*60*1/15=120

Lambda handia denez, Poisson banakuntza normal honen bitartez hurbildu
daiteke: N(µ = 120, σ =

√
120 = 10.95

P [X < 106] = (diskretu−jarraitu zuzenketa) = P [X < 105.5] = P [Z <
105.5− 120

10.95
] = 0.0927

II. ebazkizuna: LTZ (2 puntu)

Herri batean udan dagoen turista bakoitzaren ur kontsumoa uniformeki ba-
natzen da 100 litro - 200 litro tartean.

Egin beharreko atazak:

(a) 200 turistetarako %95eko probabilitateaz ziurta daitekeen gutxieneko ur
kontsumoa.

Turista bakoitzaren ur kontsumoare batezbestekoa eta bariantza hauek dira:

U(100, 200)→ µ = 150;σ2 = 833.33

Turisten ur kontsumoa independenteak direnez, 200 turisten kontsumoa
honela banatzen da:

X ∼ N(µ = 150× 200 = 30000, σ =
√

833.33× 200 = 408.24

Eskatzen den gutxienekoa x da:

P [X > x] = P [Z >
x− 30000

408.24
] = 0.95→ x− 30000

408.24
= −1.64→ x = 29331

(b) 5000 litro edukita, zenbat turistentzat daukagu nahikoa %90eko probabili-
tateaz?

Nahikoa da n turisten kontsumoa 5000 baino txikiagoa denean. n turisten
kontsumoa honela banatzen da:

X ∼ N(µ = 150n, σ =
√

833.33n

P [X < 5000] = P [Z <
5000− 150n

28.86
√
n

] = 0.9
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5000− 150n

28.86
√
n

= 1.28

n = 31.92

Beraz, 31 turistentzat izango da ur nahikoa.

III. ebazkizuna: Balidazioa (2 puntu)

Datu hauek eredu normal bat dutela jatorri pentsatzen da:

Tartea Maiztasuna
< 50 8

50− 100 12
100− 200 15
200− 300 18
> 300 16

Datuokin batezbestekoaren eta desbideratze estandarraren zenbatespenak egin
dira:

µ̂ = 250 ; σ̂ = 90

Egin beharreko atazak:

(a) datu horietarako eredu normala benetan egokia den frogatu khi-karratu
froga baliatuz, alfa %1 harturik;

(b) froga horretarako R softwareko aginduak eman itzazu.

Klaseak Observed Prob Expected (o−e)2
e

< 50 8 0.01 0.69 77.44
50− 100 12 0.04 2.76 30.93
100− 200 15 0.24 16.56 0.14
200− 300 18 0.42 28.98 4.16
> 300 16 0.29 20 0.8

69 1 69 113.47

Balio kritikoa 5-1-2=2 askatasun mailako khi-karratu batean bilatu behar da:
9.21.

Kalkulaturiko khi-karratu estatistikoa handiagoa denez, Ho baztertu eta eredu
normala egokia ez dela erabaki behar da.
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IV. ebazkizuna: Proportzio bati buruzko froga parametrikoa (2 puntu)

%12ko akastun portzentajea ziurtatzen diegu bezeroei. Bezero batek emandako
datuen arabera 140 piezatik 26 akastun suertatu dira. Hasierako portzentajea
kolokan jarri behar al da? Adierazgarritasun-maila: %5.

Hipotesi nulupean: H0 : p = 0.12

Datuek, ordea, proportzioa handiagoa dela erakusten dut: p̂ = 26
140 = 0.185.

Beraz, goitik harritzen naiz.

Ho-pean honela banatzen da lagin-proportzioa:

p̂ ∼ N(0.12,

√
0.12× 0.88

140
= 0.027)

Eta beraz, p balioaren metodoa baliatuz:

P [p̂ > 0.185] = P [Z >
0.185− 0.12

0.027
] = 0.008 < α

Beraz, Ho baztertu eta ziurtatu behar portzentajea handiagoa izan behar dela
erabaki behar da.
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ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Testa: Bigarren zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2014ko uztailaren 4a

ZUZENAK:CDACA-DBDDD

Iraupena: 20 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.

(1) X ∼ U(20, 60) eredu batean, zenbat da P (X > 30)?

(a) 0.1

(b) 0.5

(c) 0.75

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(2) Zer egiten du qnorm(1.2) aginduak?

(a) 1.2tik beherako probabilitatea kalkulatu banakuntza normal estandar
batean.

(b) 1.2tik gorako probabilitatea kalkulatu banakuntza normal estandar batean.

(c) Azpitik 0.2ko probabilitatea uzten duen balioa kalkulatzen du 1 batezbestekoa
duen banakuntza normal batean.

(d) Errorea emango du.

(3) Zein da bere gainetik 0.8ko probabilitatea uzten duen balioa N(4, 1) ba-
nakuntza batean?

(a) 3.15 gutxi gorabehera.

(b) 3.25 gutxi gorabehera.

(c) 3.35 gutxi gorabehera.

(d) 3.45 gutxi gorabehera.

(4) Pieza baten iraupena banakuntza esponentzialaren araberakoa da, batezbestekoa
10 egunekoa izanik. Nola banatzen da 40 piezen iraupena?

(a) N(4,
√

4)

(b) N(4,
√

40)

(c) N(400,
√

4000)

(d) N(400,
√

4)
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(5) B(n = 100, p = 0.2). Zenbat da hurbilketa normalaz p(X < 14)?

(a) Gutxi gorabehera 0.067.

(b) Gutxi gorabehera 0.087.

(c) Gutxi gorabehera 0.107.

(d) Gutxi gorabehera 0.127.

(6) Zer da zenbatesle baten lagin banakuntza?

(a) Lagina nola banatzen den, zenbateslearen balioen arabera.

(b) Zenbatesleak har ditzakeen balioak, balio bakoitzari dagokion laginarekin
batera.

(c) Lagin bakoitzari dagokion zenbateslearen balioa.

(d) Zenbateslea nola banatzen den, zein lagin suertatzen den.

(7) Gizon eta emakumeen ekoizpen datuak jaso eta banakuntza normala ere-
dutzat harturik, batezbestekoari eta desbideratzeari buruzko zenbatespenak
egin dira sexu bakoitzeko datuak harturik. Zer egin behar da zenbatespenak
balidatzeko?

(a) Wilcoxonen hein-froga.

(b) Aurrekoa gehi khi-karratu froga.

(c) Khi-karratu froga.

(d) Aurrekoa gehi bolada-froga.

(8) Datu batzuetarako eredu normala aukeratu da. Datuak: 2-3-4. Zein da egia
%90eko konfiantzaz?

(a) 1.2 < µ < 4.8

(b) µ < 4.62

(c) µ > 1.91

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(9) Noiz erabili behar da minimax irizpidea?

(a) Parametroak balio posible desberdinak hartzen dituenean.

(b) BEK kalkulatuta, zenbatesle uniformeki edo globalki hoberik ez dagoe-
nean.

(c) Alboragabetasunez eta zehaztasunez hoberenak diren zenbatesleak des-
berdinak direnean.

(d) Zenbatesle hobearen alborapen txikiena bariantza handiena baino han-
diagoa denean.
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(10) Zein da zuzena?

(a) E[s2] = σ2

(b) E[ŝ2] = σ2

(c) E[ŝ2] = σ2

n

(d) E[s2] = σ2

n
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