
ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Bigarren zatia: praktika).

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2016ko maiatzaren 12a - Iraupena: Ordu t’erdi

I. ebazkizuna (2.25 puntu) Poisson, esponentziala, LTZ

Zentral elektriko batean 2 geldialdi izaten da zoriz eta independentziaz eguneko.
Zentrala eguneko 24 orduetan zehar funtzionatzen du.

Egin beharreko atazak:

(a) Kalkulatu geldialdi batetik bestera 0-2, 2-4, eta 4-6 egun bitarteko denbora
pasatzeko probabilitateak.

λ = 2 eguneko

X denbora izanik,

P [0 < X < 2] = P [X < 2] = F (X = 2) = 1− e−2×2 = 0.981

P [2 < X < 4] = P [X < 4]−P [X < 2] = F (X = 4)−F (X = 2) = (1−e−2×4)−(1−e−2×2) = 0.018

P [4 < X < 6] = P [X < 6]−P [X < 4] = F (X = 6)−F (X = 4) = (1−e−2×6)−(1−e−2×4) = 0.0003
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(b) Aurrekoak ikusita, geldialdien arteko denboraren dentsitate-funtzioa no-
lakoa izango litzatekeen irudikatu gutxi gorabehera (adibidez, banakuntza
normala kanpai itxurakoa da, eta uniformea guztiz laua, dakizunez).

Denborak zenbat eta handiagoak, horien probabilitateak hainbat eta txiki-
agoak. Beraz, honelakoa da dentsitate-funtzioa (Tikz-rekin sortua, erabateko
zehaztasunez) (Ohartu behar da esponentzialean balio posibleak infinitu-
raino doazela):

0 1 2 3 4 5

Denbora

f(
x
)

(c) Kalkulatu geldialdi batetik bestera batezbestez zenbat ordu pasatzen diren.
Geldialdi batetik bestera 8 ordu pasata, geldialdien erritmoa aldatu dela
erabakiko zenuke? Alfa: %5. (Oharra: Gertatuaren probabilitatea kalku-
latzeko erabili banakuntza esponentzialaren banaketa-funtzioa. Frogaren
norabidea erabakitzeko, erreparatu gertatutakoari.)

Geldialdi batetik bestera batezbestez 1/λ = 1/2 = 0.5 egun igarotzen da.
Horixe hartzen da hipotesi nulutzat, zehaztasunagatik.

8 ordu, hots, 1/3 egun pasata, ”behetik” harritzen naiz. Beraz, p-balioa
(gertatuaren (edo areagoren) probabilitatea) honela eman behar da:

P [X < 1/3] = F (X = 0.33) = 1− e−2×0.33 = 0.48

Gertatuaren probabilitatea alfa baino handiagoa denez, gertatua normaltzat
hartu eta hipotesi nulua onartu egiten da: geldialdien erritmoa ez da aldatu.
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(d) Egun batean 4 geldialdi izan bada, geldialdien erritmoa aldatu dela esango
zenuke. Alfa: %5. (Oharra: Gertatuaren probabilitatea kalkulatzeko erabili
Poisson banakuntzaren probabilitate-funtzioa. Frogaren norabidea erabak-
itzeko, erreparatu gertatutakoari.)

Hipotesi nulupean λ = 2, zehaztasunagatik.

Gertatuaren probabilitatea kalkulatuko da:

P [X ≥ 4] = 1−P [X ≤ 3] = 1−P [X = 0]−P [X = 1]−P [X = 2]−P [X = 3] =

1− e−220

0!
− e−221

1!
− e−222

2!
− e−223

3!
= 0.1428

Probabilitatea alfa baino handiagoa denez, gertatua normaltzat hartu eta
hipotesi nulua onartu egiten da: geldialdien erritmoa ez da aldatu.

(e) Zenbat da 100 geldialdi izan arte, 55 egun gutxienez pasatzeko probabil-
itatea? Zenbat denbora egon daiteke zentrala funtzionatzen 100 geldialdi
izan arte 0.9ko probabilitateaz?

100 geldialdi izan arteko denbora honela kalkulatzen da, Xi i-garren geldialdia
arteko denbora izanik:

X = X1 +X2 + . . .+X100

Batugaiak elkarrekiko independenteak direla suposatuz eta kopuruz asko direnez
(n > 30), LTZ aplika daiteke. Batugai bakoitzaren itxaropena eta bariantza
1/2 = 0.5 egun eta 1/22 = 0.25 egun2 direnez:

X ∼ N(µ = 0.5× 100 = 50, σ =
√

0.25× 100 = 5)

Hala,

P [X > 55] = P

[
Z >

55− 50

5

]
= P [Z > 1] = 0.1586

0.9ko probabilitateaz funtzionatzen egon daitekeen denbora (gutxienekoa ulertu
behar dugu) kalkulatzen da orain:

P [X > x] = P

[
Z >

x− 50

5

]
= 0.9→ x− 50

5
= −1.28→ x = 43.6 egun
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II. ebazkizuna (2.25 puntu) Bolada-froga

Zenbait egunetan zehar ospitale batean jasotako gaixo kopurua jaso da, ordena
kronologikoan:

43 30 27 56 33 45 45 47 51 22 28 52 45 32 42
30 28 23 61 31 54 53 34 43 36 40 43 33 41 27
44 30 41 54 43 58 4 33 41 23 37 43 54 33 35

Datu ordenatuak hauek dira:

4 22 23 23 27 27 28 28 30 30 30 31 32 33 33
33 33 34 35 36 37 40 41 41 41 42 43 43 43 43
43 44 45 45 45 47 51 52 53 54 54 54 56 58 61

Datuak zoriz eta independentziaz jaso diren erabaki behar da.

Laguntza: R ∼ N

(
µ = 2n1n2

n1+n2
+ 1, σ =

√
2n1n2(2n1n2−n1−n2)
(n1+n2)2(n1+n2−1)

)
Egin beharreko atazak:

(a) Hipotesi nulua zein den aipatu.

H0:datuak zoriz eta independentziaz jaso dira.

(b) Datuek zorizko lagin bat osatzen duten edota, aldiz, nolabaiteko depen-
dentzia erakusten duten erabaki behar duzu, adierazgarritasun-maila %1
harturik, p-maila kalkulatuz.

Me = 41

+ - - + - + + + + - - + + - +

- - - + - + + - + - - + - -

+ - + + + - - - - + + - -

R = 24 (medianaren berdinak diren datuak ezabatu dira)

+(n1):20 eta - (n2):22

Ho-pean, R ∼ N(µ = 21.95, σ = 3.19)

24 > 21.48 dugunez, honela kalkulatzen da p-balioa:

P [R ≥ 24] = P

[
Z >

24− 21.95

3.19

]
= P [Z > 0.64] = 0.261

p-balioa 0.01/2=0.005 baino handiagoa denez, hipotesi nulua onartu eta
datuak zoriz jaso direla onar daiteke.

4



(c) Idem, eskualde kritikoaren metodoaren bitartez. Eskualde kritikoaren metodoa
ilustratzen duen grafiko bat ere eratu ezazu.

P [R ≥ a] = P

[
Z >

a− 21.95

3.19

]
= 0.005→ a− 21.95

3.19
= 2.57→ a = 30.15

P [R ≤ a] = P

[
Z <

a− 21.95

3.19

]
= 0.005→ a− 21.95

3.19
= −2.57→ a = 13.75

1
2

1
2

21.4813.75 30.15

=0.005 =0.005

24

Ho onartu

Ho baztertu Ho baztertu

(d) p-balioa eta balio kritikoak kalkulatzeko R aginduak idatzi.

>pnorm(24,mean=21.95,sd=3.19,lower.tail=F)

>qnorm(0.995,mean=21.95,sd=3.19)

>qnorm(0.005,mean=21.95,sd=3.19)
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III. ebazkizuna (2 puntu) Froga parametrikoa

Autobus gidari batek batesbestez 35 minututan bete behar du ibilbide bat.
Bereziki azkarrago egitea gaitzesten da, bidaiarien bizitza arriskuan jartzen du-
elako horrela. Bidaia behar den denboran egiten duela kontrolatzeko, 45 bidai-
etan zehar denborak jaso eta emaitza hauek eskuratu dira:∑

xi = 1748.562 ;
∑

x2i = 73703.58

Ibilbidearen denbora banakuntza normalaren araberakoa dela uste da, desbider-
atzea ezezaguna izanik.

Egin beharreko atazak:

(a) Txoferrak ibilbidea behar den denboran egiten duen erabaki, adierazgarri-
tasun maila %5 izanik, eskualde kritikoaren metodoaren bitartez.

(b) Kalkulatu frogaren p-balioa.

Denbora betetzen ez duela susmatzen denez, aurkakoa hartzen da hipotesi nu-
lutzat, neutraltasunez edo inpartziala izateko:

H0 : txoferrak bete egiten du denbora: µ ≥ 35 (zehaztasunagatik → µ = 35)

Hipotesi nulua baztertuko da x txikia denean 35 aldean. Beraz, arraroa ”be-
hetik” dago.

Populazio normala eta desbideratze ezezaguna ditugunez, t froga garatu behar
da. Egin ditzagun kalkuluak:

x = 1748.562
45 = 38.85

sx =
√

73703.58−45×38.856
45−1 = 11.46

t = x−µ
ŝ/
√
n

= 38.85−35
11.46/

√
45

= 2.25

t estatistikoa Student t babakuntza baten arabera banatzen da, askatasun maila
kopurua n-1=44 izanik. Askatasun maila kopurua 30 baino handiagoa denez,
normal estandar banatzen dela esan daiteke.

Balio kritikoa honela kalkulatuko da, Student t ordez normal estandarra hartuz
erreferentziatzat:

P [t < to] = P [Z < to] = 0.05→ to = −1.64
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Frogaren eskema hau da:

=0.05

-1.64
2.25

Ho onartu
Ho baztertu

t

Beraz, hipotesi nulua onartu eta txoferrak behar den denboran egiten duela
erabaki behar da.

p-balioa kalkulatzeko, arraroa behetik izanik:

P [t < 2.25] ∼ P [z < 2.25] = 0.9877

Alfa baino handiagoa denez, hipotesi nulua onartu egiten da (noski, 35 baino
handiagoa denez batezbestekoa, ”argi ta garbi” dago ez dugula arrazoirik denbora
betetzen ez duela esateko.
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ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Testa: Bigarren zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2016ko maiatzaren 12a

Iraupena: 30 minutu

ZUZENAK: dacad-addcb-bbcad

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

(1) 10000 piezako 2 akastun izaten da batesbestez zoriz eta independentziaz.
2000 pieza ditugu. Zenbat da 2000 pieza horien artean 0 akastun izateko
probabilitatea?

(a) 0.37

(b) 0.47

(c) 0.57

(d) 0.67

(2) Zein da pertsona baten bizitza-denbora zahartzaroan egokien irudikatzen
duen banakuntza?

(a) Banakuntza esponentziala.

(b) Weibull banakuntza.

(c) Gompertz banakuntza.

(d) Aurrekoen konbinazio bat.

(3) X ∼ U(0, k). P [X > 3] = 0.25 izanik, k zenbat dela estimatuko zenuke?

(a) 9

(b) 6

(c) 4

(d) 12

(4) Zein da gainetik 0.6ko probabilitatea uzten duen balioa banakuntza normal
estandar batean?

(a) -0.25

(b) 0.25

(c) 0.4

(d) -0.4
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(5) Egun bateko ekoizpena N(µ = 4, σ = 1) banatzen bada, nola banatzen da
4 eguneko ekoizpena, independentzia suposatuz?

(a) N(µ = 4, σ = 4)

(b) N(µ = 4, σ = 2)

(c) N(µ = 16, σ = 4)

(d) N(µ = 16, σ = 2)

(6) Zein dira baldintzak banakuntza normalaren ugalkortasunaren propietatea
izateko?

(a) Batugaiak banakuntza normalak eta independenteak izatea.

(b) Banakuntza normalen kopuru handi baten batura egitea eta indepen-
denteak izatea.

(c) Batugaiek edonolako banakuntza izan, baina kopuru handi bat izatea,
independenteak izateaz gainera.

(d) Batugaiek edonolako banakuntza izan, independenteak izateaz gainera.

(7) Jaiotzan arra izateko probabilitatea 0.5 da. Populazio batean, 100 ale
jaio dira. Zenbat da 45 ar baino gehiago izateko probabilitatea, gutxig-
orabehera?

(a) 0.94

(b) 0.91

(c) 0.87

(d) 0.84

(8) Egun bateko ekoizpena U(0, 6) banatzen da. Nola hurbildu beharko da 4
eguneko ekoizpena?

(a) U(0, 24)

(b) U(12, 12)

(c) N(µ = 12, σ = 12)

(d) Aurrekoetako bat ere ez da 4 eguneko ekoizpenaren hurbilketa egokia.

(9) Zein da bere gainetik %90eko probabilitatea uzten duen N(µ = 4, σ = 1)
banakuntza normalaren balioa kalkulatzeko R agindua?

(a) dnorm(0.9,mu=4,sigma=1)

(b) pnorm(0.9,mu=4,sigma=1,lower.tail=F)

(c) qnorm(0.1,mean=4,sd=1)

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.
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(10) Zein da bere gainetik %90eko probabilitatea uzten duen N(µ = 4, σ = 1)
banakuntza normalaren balioa?

(a) 2.21 gutxi gorabehera.

(b) 2.71 gutxi gorabehera.

(c) 3.21 gutxi gorabehera.

(d) 3.71 gutxi gorabehera.

(11) Zer da zehazki lagin banakuntza bat?

(a) Laginaren probabilitate-banakuntza, suposatuz zorizko laginketa sin-
plea egin dela.

(b) Zenbatesle baten probabilitate-banakuntza.

(c) Populaziotik zoriz erauzitako datu-azpimultzo bat.

(d) Aurreko guztiak okerrak dira.

(12) Honako hauetatik zein ez da aldebiko froga?

(a) Wilcoxonen hein froga.

(b) Khi-karratu froga.

(c) Bolada-froga.

(d) Denak izan daitezke aldebiko froga.

(13) Zein da egiazkoa konfiantza-tarteei buruz?

(a) Zenbat eta konfiantza eta lagin-tamaina handiagoak, orduan eta tarte
zabalagoa.

(b) Zenbat eta desbideratze eta lagin-tamaina handiagoak, orduan eta tarte
zabalagoa.

(c) Zenbat eta desbideratze txikiagoa eta lagin-tamaina handiagoa, orduan
eta tarte estuagoa.

(d) Zenbat eta desbideratze eta lagin-tamaina txikiagoak, orduan eta tarte
estuagoa.

(14) ±0.01 zabalerako konfiantza-tarte bat eratu nahi da, %98ko konfiantzazkoa.
Zuhurtasunez, zenbateko lagin-tamaina hartu behar da?

(a) 13456 gutxi gorabehera.

(b) 10506 gutxi gorabehera.

(c) 6386 gutxi gorabehera.

(d) Lagin piloto baten emaitzak behar dira horretarako.
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(15) Nola banatzen da lagin batezbestekoa, eredutzat banakuntza normala hartu
bada, desbideratzea ezaguna bada?

(a) x−µ
σ/
√
n
∼ tn−1

(b) x−µ
σ/
√
n
∼ N(0, 1)

(c) x ∼ N(µ, σ/
√
n)

(d) (b) eta (c) egiazkoak dira.
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