
ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Bigarren zatia: praktika).

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2015eko maiatzaren 8

Iraupena: Ordu t’erdi

I. ebazkizuna (3 puntu)

Makina batek pieza bat behar duenean, aldatu egiten da. Pieza bakoitzaren
iraupena esponentzialki banatzen da, batezbestekoa 4 ordukoa izanik.

Egin beharreko atazak:

(a) Kalkulatu ordubetean 0, 1, 2 eta 3 pieza behar izateko probabilitateak.
Logikoa al da probabilitate handienekoa 0 piezako kopurua izatea? Zer-
gatik? (0.4 puntu)

(b) Kalkulatu pieza baten iraupena gutxienez 2 ordukoa izateko probabilitatea.
Kalkulatu iraupena gutxienez beste 3 orduz luzatzeko probabilitateak era
analitikoan, baldintzapeko probabilitatea baliatuz, jakinda, hurrenik hur-
ren, 2 eta 4 ordu igaro direla pieza jarri zenetik. Nola interpretatzen dituzu
emaitzak? (0.6 puntu)

(c) (De Moivre-Laplace teorema) Hartu iraupena gutxienez 2 ordukoa izateko
probabilitatea aurreko ataletik. 100 piezetatik, zenbat da gehienez 80 pieza
aipaturiko gutxieneko 2 orduko iraupena izateko probabilitatea? (0.8 puntu)

(d) Limitearen teorema zentrala baliatu behar duzu orain. 40 pieza daude
biltegian. Zenbateko iraupena ziurta daiteke %92ko probabilitateaz pieza
horiekin makinak funtzionatzen jarraitu aldera? (1.2 puntu)

(a)
1
λ = 4→ λ1h = 1

4 = 0.25

P [X = 0] = e−0.250.250

0! = 0.77

Era berean, P [X = 1] = 0.19, P [X = 2] = 0.02, P [X = 3] = 0.002.

Probabilitate handienekoa 0 piezako kopurua da, logikoa denez, λ = 0.25 bali-
otik gertu baitago.
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(b)

P [X > 2] = 1− F (x = 2) = 1− (1− e−0.25×2) = e−0.25×2 = 0.60

P [X > 5/X > 2] = P [X>5]
P [X>2] = e−0.25×5

e−0.25×2 = e−0.25×3 = 0.47

P [X > 7/X > 4] = P [X>7]
P [X>4] = e−0.25×7

e−0.25×4 = e−0.25×3 = 0.47

Aurretik pieza aldaketarik gabe izandako denbora edozein izanda ere, hurrengo
aldaketara arte gutxienez denbora jakin bat pasatzeko probabilitatea konstante
mantentzen da, banakuntza esponentzialaren oroimen-ezaren propietatea dela
eta.

(c) 100 piezetatik gutxienez 2 orduko iraupena duten pieza kopurua honela
banatzen da:

X ∼ B(n = 100, p = 0.6)→ N(µ = np = 100×0.6 = 60, σ =
√
npq =

√
100× 0.6× 0.4 = 4.89)

P [X < 80] = (diskretu−jarraitu zuzenketa) = P [X < 79.5] = P [Z <
79.5− 60

4.89
] = 0.999966

(d) Pieza bakoitzaren iraupena esponentzialki banatzen da: batezbestekoa 4
ordukoa da, eta bariantza 1

λ2 = 16.

Piezak independenteak direnez, LTZ apliak daiteke. Horren arabera, 40 piezen
iraupena honela banatzen da:

X ∼ N(µ = 4× 40 = 160, σ =
√

16× 40 = 25.29)

Ziurtatu daitekeen iraupena honela kalkulatzen da:

P [X > x] = P [Z >
x− 160

25.29
] = 0.92

x− 160

25.29
= −1.40→ x = 124.6

124.6 orduko iraupena ziurta daiteke 0.92ko probabilitateaz.
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II. ebazkizuna (2 puntu)

Bizikletaz ibilbide bat egiteko behar den denbora jaso da hainbat alditan adin
desberdinetako txirrindulari batzuk aukeratuta. Datuak tarte batzuetan bildu
dira: 10-12 minutu bitartean, 2 aldiz; 12-14 minutu bitartean, 6 aldiz; 14-16
minutu bitartean, 8 aldiz; 16-18 minutu bitartean, 3 aldiz; eta, azkenik, 18-20
minutu bitartean, 2 aldiz.

Egin beharreko atazak:

(a) Batezbestekoa 15 eta desbideratzea 3 dela zenbatetsi da. Eredu normala
datuetarako egokia den erabaki, khi-karratu froga erabiliz. Adierazgarritasun-
maila: %1. (1 puntu)

Klaseak Observed Prob Expected (o−e)2
e

< 10 0 0.047 0.387 0.387
10− 12 2 0.111 2.331 0.047
12− 14 6 0.211 4.431 0.555
14− 16 8 0.261 5.481 1.158
16− 18 3 0.211 4.431 0.462
18− 20 2 0.111 2.331 0.047
> 20 0 0.047 0.387 0.387

21 1 21 3.043

Balio kritikoa 7-1-2=4 askatasun mailako khi-karratu batean bilatu behar
da: 13.3.

Kalkulaturiko khi-karratu estatistikoa txikiagoa denez balio kritikoa baino,
Ho onartu eta eredu normala egokia dela erabaki behar da.

(b) U(10, 20) eredu uniformea datuetarako egokia den erabaki. Adierazgarritasun-
maila: %25. (1 puntu)

Klaseak Observed Prob Expected (o−e)2
e

10− 12 2 0.2 4.2 1.152
12− 14 6 0.2 4.2 0.771
14− 16 8 0.2 4.2 3.438
16− 18 3 0.2 4.2 0.343
18− 20 2 0.2 4.2 1.152

21 1 21 6.856

Balio kritikoa 5-1=4 askatasun mailako khi-karratu batean bilatu behar da:
5.39.

Kalkulaturiko khi-karratu estatistikoa handiagoa denez, Ho baztertu eta eredu
uniformea egokia ez dela erabaki behar da.
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III. ebazkizuna (2 puntu)

Fruta-edukia jaso da marka bateko hainbat muesli-poltsatan. Datuak honako
hauek dira (%):

8-7-7-9-7-6-5-3

Egin beharreko atazak:

(a) %99ko konfiantza-tartea eratu ezazu, fruta-eduki minimo bat finkatuz. (1
puntu)

Batezbestekorako t konfiantza-tartea eratu behar da:

n = 8

x = 6.5

ŝ = 1.85

t7,α = 1.85

µ > 6.5− 3× 1.85√
8
→ µ > 4.54

Populazio batezbestekoa 4.54 baino handiagoa dela baiezta daiteke %99ko
konfiantzaz.

(b) Fruta-edukiaren batezbestekoa %8 izan behar dela ezarri da, ez gehiago
ez gutxiago, eta ez dakigu hori betetzen den edo alde batera edo bestera
desbideratzen den. Adierazgarritasun-maila 0.05 harturik, erabaki ezazu
ezarpen hori betetzen den. (1 puntu)

Ho : µ = 8

Froga alde bikoa da, enuntziatuan nabarmentzen denez (ez gehiago eta ez
gutxiago eta abar).

tn−1,α/2 = 2.36

Eskualde kritikoa (baztertze-aldea) hau izango da:

x− µ
ŝ√
n

> 2.36
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x− µ
ŝ√
n

< −2.36

Guri atera zaigu:

x− µ
ŝ√
n

=
6.5− 8

1.85/
√

8
= −2.29

Beraz, hipotesi nulua onartu eta %8ko batezbesteko edukia betetzen dela
erabaki behar da.
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ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Testa: Bigarren zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2015eko maiatzaren 8a

ERANTZUN ZUZENAK: CADAD-BBCBC-DAADD

Iraupena: 30 minutu

Erantzun bakarra da zuzena galdera bakoitzean. Guztira testak 1.5
puntu balio du. Erantzun zuzenak 0.1 puntu balio du. Erantzun
okerrak 0.05 puntu kentzen du. Galderak erantzun gabe utz daitezke,
punturik gehitu eta kendu gabe.

(1) Poisson banakuntza batean, λ = 2 minutuko. Kalkulatu minutu batean 2
matxura edo gehiago izateko probabilitatea.

(a) 0.50 gutxi gorabehera.

(b) 0.55 gutxi gorabehera.

(c) 0.60 gutxi gorabehera.

(d) 0.65 gutxi gorabehera.

(2) Poisson banakuntza batean, λ = 2 minutuko. Kalkulatu hurrengo gertaera
izan arteko denbora 2 minutu baino txikiagoa izateko probabilitatea.

(a) 0.98 gutxi gorabehera.

(b) 0.93 gutxi gorabehera.

(c) 0.88 gutxi gorabehera.

(d) 0.83 gutxi gorabehera.

(3) Pieza bat akastuna izateko probabilitatea 0.002 da. Zenbat da 500 piezako
lote batean akastunik ez izateko probabilitatea?

(a) 0.21 gutxi gorabehera.

(b) 0.26 gutxi gorabehera.

(c) 0.31 gutxi gorabehera.

(d) 0.36 gutxi gorabehera.

(4) Banakuntza normal batean µ = 10 eta σ = 3. Zenbat da P [X < 8]?

(a) 0.25 gutxi gorabehera.

(b) 0.30 gutxi gorabehera.

(c) 0.35 gutxi gorabehera.

(d) 0.40 gutxi gorabehera.

(5) Zein aginduren emaitza da 0.16 gutxigorabehera?
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(a) pnorm(0.8)

(b) pnorm(1.2)

(c) pnorm(-1.2,lower.tail=F)

(d) pnorm(1,lower.tail=F)

(6) Eguneko salmentaN(10, 3). Zenbat da 2 egunetan 21 baino gutxiago saltzeko
probabilitatea?

(a) 0.54 gutxi gorabehera.

(b) 0.59 gutxi gorabehera.

(c) 0.64 gutxi gorabehera.

(d) 0.69 gutxi gorabehera.

(7) Poisson banakuntza batean, batezbestez 100 matxura gertatzen dira batezbestez
eguneko. Zenbat da egun batean 105 matxura baino gutxiago izateko prob-
abilitatea?

(a) 0.64 gutxi gorabehera.

(b) 0.69 gutxi gorabehera.

(c) 0.74 gutxi gorabehera.

(d) 0.79 gutxi gorabehera.

(8) Hondatze-tasa goraka doa denbora aurrera joan ahala. Zein da iraupena
modelizatzeko banakuntza egokiena?

(a) Poisson banakuntza.

(b) Banakuntza esponentziala.

(c) Weibull banakuntza.

(d) Gompertz banakuntza.

(9) Zein da inferentzia-prozesuko pausoen ordena zuzena?

(a) Balidazioa-Zenbatespena-Eredua finkatu

(b) Eredua suposatu-Zenbatespena-Balidazioa

(c) Zenbatespena-Eredua zehaztu-Balidazioa.

(d) Balidazioa-Eredua finkatu-Zenbatespena

(10) Honako hauetatik zein da balidazioaren barruan frogatzen ez dena?

(a) Eredu zehatza.

(b) Zorizko laginketa sinplea.

(c) Zenbateslearen egokitasuna.
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(d) Datu guztiak multzo berean sar daitezkeen horien azterketa egiteko.

(11) Zein da faltsua hauetatik?

(a) Konfiantza-tarte batean lagin-tamaina zenbat eta handiagoa, orduan
eta tarte estuagoa izango da.

(b) Konfiantza-tarte batean desbideratzea eta konfiantza zenbat eta hand-
iagoak, orduan eta tarte zabalagoa izango da.

(c) Konfiantza-tarte batean konfiantza zenbat eta handiagoa eta lagin tamaina
zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta tarte zabalagoa izango da.

(d) Konfiantza-tarte batean konfiantza eta lagin tamaina zenbat eta hand-
iagoak, orduan eta tarte zabalagoa izango da.

(12) Nola banatzen da lagin-proportzioa?

(a) Normal, baina soilik lagin-tamaina aski handia denean.

(b) Studenten t banakuntzaren arabera.

(c) Binomial, p parametrotzat p̂ hartuz.

(d) Ezin da esan, baina p populazio-proportziotik gertu dago.

(13) P [X > 6] = 0.4. Zein banakuntza uniformeri dagokio zehazki?

(a) U(0,10)

(b) U(4,6)

(c) U(2,10)

(d) Ezin da esan, batezbestekoa jakin gabe.

(14) Emakumeen datuak: 13-15-16-17-18-19. Gizonen datuak: 14-10-12-15-16.
W kalkulatu eta erabaki datuak batera jarri al daitezkeen. Alfa=%5.

(a) W=22 eta beraz batera ezin dira jarri.

(b) W=20 eta beraz batera ezin dira jarri.

(c) W=22 eta beraz batera jarri daitezke.

(d) W=20 eta beraz batera jarri daitezke.

(15) 6 akastun eta 6 akasgabe jaso dira. Independentziaz jaso al dira? Bolada-
froga erabili. Alfa: 0.05.

(a) Bai

(b) Ez

(c) Edozein kasutan, bai, taulako bolada kopuru kritikoak ezin direlako
gertatu.

(d) Akastunak eta akasgabeak jaso diren ordena jakin behar da.
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