
ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Bigarren zatia: praktika).

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2015eko maiatzaren 29. 12:00.

Iraupena: Ordu t’erdi

I. ebazkizuna (2.5 puntu)

Suhiltzaileek egun batean egiten duten zerbitzu-kopurua guztiz zoriz gertatzen
da denboran zehar; hala, eguneko, 24 orduetan zehar, 5 istripu gertatzen dira
batezbestez.

Egin beharreko atazak:

(a) Suhiltzaileentzako ikastaro bat egiteko 6 ordu behar dira. Kalkulatu suhiltza-
ileen taldea gutxienez 6 ordu horietan libre, intzidentziarik gabe, izateko
probabilitatea.

(b) Aurrekoarekin jarraituz, alderantzizko galdera egiten dizut orain. Zenbat
denbora ziurta daiteke libre egongo direla 0.9ko probabilitateaz? Erantzun
ezazu ekuazio bat planteatuz. (0.6 puntu)

(c) Orain, Poisson banakuntzaren hurbilketa normala baliatu behar duzu. Bi
galdera hauetako bat ebatzi, nahi duzuna:

• 2000 intzidentzia izanik urtean, intzidentzia kopurua gehitu dela esan
al daiteke? Alfa: %3.

• Zenbat intzidentzia ziurta daitezke gutxienez 0.98ko probabilitateaz?

(a) Libre egoteko 6 ordu horietan 0 intzidentzia gertatu behar da:

λeguna = 5→ λ6ordu = 1.25

P [X = 0] = e−1.251.250

0! = 0.28

(b) Bi eratara egin daiteke

(b1) Esponentzialaz. Denbora bat intzidentziarik gabe ziurtatzea bi intzidentziaren
arteko denbora d baino handiagoa izatea da, eta horren probabilitatea 0.9 izatea
nahi dugu:

Unitatetzat ordubetea harturik: λ1ordu = 0.208

P [D > d] = 1− F (d) = 1− (1− e−0.208d) = e−0.208d = 0.9→ d = 0.506

0.506 ordu soilik, 0.506×60 = 30.36 minutu alegia, ziurta daiteze intzidentziarik
gabe 0.9ko probabilitateaz.

(b2) Poisson baliatuz. Unitatetzat ordubetea harturik: λ1ordu = 0.208. d
orduko lambda 0.208d izango da. Beraz, (a) atalean bezalaxe:

P [X = 0] = e−0.208d(0.208d)0

0! = 0.9→ e−0.208d = 0.9

Eta lehengo ekuazio berdina suertatzen da.
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(c)

(c1) 365 eguneko lambda 5× 360 = 1800 da.

P (λ = 1800)→ N(1800,
√

1800 = 42.42)

H0 : λ = 1800

2000 > 1800 dugunez, goitik harritzen naiz:

P [X > 2000] = P [Z > (2000− 1800)/42.42] = ia0

Probabilitatea alfa baino txikiagoa denez, λ = 1800 dioen hipotesia baztertu
eta batezbestez intzidentzia gehiago gertatzen direla erabaki behar da.

(c2)

P [X > (x−2000)/42.42] = 0.98→ (x−2000)/42.42 = −2.05→ x = 1913.03→
1913

1913 intzidentzia ziurta daitezke 0.98ko probabilitateaz.
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II. ebazkizuna (2.5 puntu)

Ibilbide bat egiteko behar den erregai kopuruaren batezbestekoa 10 litrokoa da,
2 litroko desbideratzearekin.

Egin beharreko atazak:

(a) Gehienez zenbateko kontsumoa izango da 60 ibilbideetan, %90eko probabil-
itateaz?

(b) 1000 litrorekin, zenbat ibilbideetarako daukazu nahikoa, %94ko probabili-
tateaz?

(a) 60 ibilbideetako kontsumoa honela banatzen da LTZ baliatuz:

X ∼ N(60× 10 = 600,
√

60× 22 = 15.49)

P [X < (x− 600)/15.49] = 0.90→ (x− 600)/15.49 = 1.28→ x = 619.82 litro

(b) n eguneko kontsumoa honela banatzen da:

X ∼ N(10n,
√

22n = 2
√
n)

1000 litro nahikoa da n eguneko kontsumoa 1000 baino txikiagoa denean:

P [X < (1000− 10n)/2
√
n] = 0.94→ (1000− 10n)/2

√
n = 1.55

x =
√
n aldagai-aldaketa eginez, ekuazio kuadratiko sortzen da, x=9.84 (soluzio

negatiboa baztertuta) eta n = x2 = 9.842 = 96.92. Beraz, motz ez geratzeko 96
egunetarako daukagu nahikoa.
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III. ebazkizuna (1.5 puntu)

Hainbat egunetan zehar akzio bateko kotizazio aldaketa jaso dira modu orde-
natuan:

+10,-2,+6,-4,+26,-8,0,-2,+16,-18,+12,+2,+5,-13,-3,+7,+1,-1,+18,+8,-17,-4,-10,10,11

Bolada-froga erabiliz, kotizazio aldaketak zoriz bilakatzen diren erabaki ezazu.
Adierazgarritasun-maila: %10. Horretarako, lagin tamainu handietarako for-
mula hauek har itzazu (etzazu taula erabili):

R ∼ N

(
µ =

2n1n2
n1 + n2

+ 1, σ =

√
2n1n2(2n1n2 − n1 − n2)

(n1 + n2)2(n1 + n2 − 1)

)

Datuak ordenatu ondoren, Me=1

Medianatik gora eta behera + eta - zeinuak jarriz (eta mediana balioa kenduz):

+-+-+—+-+++–+-++—++

15 bolada daude (gertatu dena).

Lagin tamaina handietarako formula baliatuz, bolada kopurua honela banatzen
da datuak zorizkoak direlako hipotesi nulupean:

n1 = 12;n2 = 12

R ∼ N(µ = 13, σ = 2.39)

Froga alde bikoa da, zorizkotasuna bolada asko nahiz gutxi daudenean baztertzen
delako. Beraz, eskualde kritikoaren metodoan, alfa bi muturretan banatu be-
harko da:

P [R < r] = P [Z < (r − 13)/2.39] = 0.05→ (r − 13)/2.39 = −1.64→ r = 9.08

P [R > r] = P [Z > (r − 13)/2.39] = 0.05→ (r − 13)/2.39 = 1.64→ r = 16.91

Ho, zorizkotasuna alegia, bolada kopurua 9.08 baino txikiagoa edo 16.91 baino
handiagoa denean, baztertuko da. 15 onarpen eskualdean dago, bi balio horien
artean. Beraz, datuak zoriz hartu direla erabaki behar da.
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IV. ebazkizuna (1.5 puntu)

Hornitzaileak ziurtatzen digunez, berak saldutako piezen %10 gehienez da akas-
tun. Hori egiaztatu nahian, 200 pieza zoriz aukeratu eta 28 akastun aurk-
itu dira. Datuotan oinarrituta, froga estatistikoa burutu eta erabakia hartu.
Adierazgarritasun-maila: %1.

H0 : p = 0.10

Bi modu daude hipotesi hau frogatzeko: froga parametriko moduan eta De
Moivre-Laplace teoremarekin:

(a) froga parametriko moduan

Lagin proportzioa (gertatu dena): p̂ = 28/200 = 0.14

Zenbateslearen lagin banakuntza Ho-pean: p̂ ∼ N(p = 0.10,
√

pq
n =

√
0.10×0.90

200 =

0.21)

p balioaren metodoaz froga ebazteko (arraroa goitik dago 0.14 > 0.10 dugulako):

P [p̂ > 0.14] = P [z > (0.14− 0.10)/0.021] = 0.029 (gutxi gorabehera)

Probabilitate hori alfa baino handiagoa denez, gertatu dena normaltzat jo eta
hornitzailea dioena baztertzeko arrazoirik ez dagoela erabaki behar da.

(b) De Moivre-Laplace teoremaz

Akastun kopurua (gertatu dena): 28

Akastun kopuruaren banakuntza Ho-pean: X ∼ B(np = 200 × 0.1 = 20, σ =√
npq = 4.24)

Arraroi goitik dago 28 > 20 dugulako:

P [X > 28] = P [Z > (28− 20)/4.24] = 0.029 (gutxi gorabehera)

Arestiko erabaki berdina hartu behar da.
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ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Testa: Bigarren zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2015eko maiatzaren 29a

ERANTZUN ZUZENAK:ABCCD-BDABC

Iraupena: 25 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) Khi-karratu froga burutzeko datuak 10 tartetan bildu, ereduaren parametro
bakarra behar bezala estimatu eta khi-karratu estatistikoa 22 suertatu da.
Adierazgarritasun-maila %10 izanik, zer da egiazkoa?

(a) Balio kritikoa 13.4 da, eta eredua baztertu behar da beraz.

(b) Balio kritikoa 14.7 da, eta eredua baztertu behar da beraz.

(c) Balio kritikoa 3.49 da, eta eredua onartu behar da beraz.

(d) Balio kritikoa 4.17 da, eta eredua baztertu behar da beraz.

(2) Zer ez da egiten inferentziaren balidazio-fasean?

(a) Zorizkotasuna frogatu.

(b) Zenbateslea eta lagin tamaina erabaki.

(c) Datuak batera jar daitezkeen frogatu.

(d) Eredua zuzena den erabaki.

(3) Zertan datza De Moivre-Laplace teorema?

(a) Proportzio handien probabilitateak kalkulatzeko erabiltzen da.

(b) Poissonen banakuntza hurbiltzeko erabiltzen da, lambda handia denean.

(c) LTZ aplikatzerakoan, n handia denean erabiltzen da.

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(4) λ = 10, minutuko. Zenbat da gertaeren arteko denboraren batezbestekoa?

(a) 10 minutu.

(b) 100 minutu.

(c) 0.1 minutu.

(d) Galdera banakuntza esponentzialari dagokio, eta ezin da erantzun be-
raz.
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(5) Aldagai bat U(0, b) banatzen da. Zer da egiazkoa?

(a) P [X > x] probabilitatea txikitzen doa b-rantz hurbildu ahala.

(b) P [X > b] = 0

(c) P [X > b/2] = 0.5

(d) Aurreko guztiak egiazkoak dira.

(6) Zeren emaitza da 0.8413 gutxi gorabehera?

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

(b) pnorm(-1,lower.tail=F)

(c) pnorm(1,mean=1,sd=0)

(d) pnorm(-1)

(7) Zenbat da qnorm(0.9,lower.tail=F)?

(a) 0.18

(b) -0.18

(c) 1.28

(d) -1.28

(8) Zein ez da froga parametriko bat?

(a) Bolada-froga.

(b) p proportzioari buruzko froga.

(c) t-testa.

(d) Aurreko guztiak dira froga parametrikoak.

(9) Zertan datza p-balioaren metodoa froga batean?

(a) Onartze- eta baztertze-aldeak ezarri, eta zenbateslearen balioa zein ere-
mutan dagoen ikusten da.

(b) Gertatu denaren probabilitatea, zenbateslearena alegia, edo areago kalku-
latzen da.

(c) p proportziotik gorako edo beherako probabilitatea kalkulatzen da, gero
alfarekin alderatzeko.

(d) Lagin proportzioa kalkulatzen da eta horren arabera ikusten da baztertze-
aldea norantz dagoen.
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(10) 0-1-1-0-1 jaso da lagin pilotu batean. p proportzioari buruzko konfiantza
tarte simetriko batean, errorea %2 izanik eta %99ko konfiantza-maila bat-
erako.

(a) 1962 gutxi gorabehera.

(b) 2962 gutxi gorabehera.

(c) 3962 gutxi gorabehera.

(d) 4962 gutxi gorabehera.
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