
ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Bigarren zatia: praktika)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2016ko ekainaren 3a - Iraupena: Ordu t’erdi

I. ebazkizuna: Binomialaren konbergentzia estokastikoa eta LTZ
(3 puntu)

1000 makina saldu ditu enpresa batek azken urtebetean Gipuzkoako enpresa
batek Japonian. Makinako osagai bat akastun suertatzeko probabilitatea 0.002
da.

Egin beharreko atazak (independenteak):

(a) Zenbat ordezko osagai eduki behar dira Japonian, osagai akastunak or-
dezteko nahikoa izateko probabilitatea 0.9 izan dadin? Laguntza: Probatzen
joan behar duzu.

Akastun kopurua B(n = 1000, p = 0.002) banatzen da. n handia eta p
txikia direnez, Poisson banakuntzaz hurbiltzen da:

B(n = 1000, p = 0.002)→ P (λ = np = 2)

k ordezko edukita, aski izango dira, akastunak k edo gutxiago direnean.
Aski izateko ziur egon nahi dugunez, 2-tik gorako balio batekin probatzen
hastea da egokiena. Proba dezagun k = 3-rekin:

P [aski] = P [X ≤ 3] =
e−220

0!
+ . . .+

e−223

3!
= 0.85

Ez da aski. k = 4-rekin proba dezagun:

P [aski] = P [X ≤ 4] = 0.85 +
e−224

4!
= 0.94

4 ordezko pieza behar dira.

1



(b) Datorren urtean makina modelo berri bat merkaturatuko da, baina horretan
osagaia akastuna izateko probabilitatea handiagoa izango dela espero da,
teknologia berri batekin egin delako: 0.2 izan daitekeela zenbatetsi da. 200
makina saltzea uste bada, zenbat ordezko osagai eduki behar dira, nahikoa
izateko probabilitatea 0.99 izan dadin? n handia denez, p txikia izan gabe,
De Moivre-Laplace teoremaz hurbiltzen dugu:

B(n = 200, p = 0.2)→ N(µ = np = 40, σ =
√
npq = 5.65)

Arestian bezalaxe, k ordezko edukita, aski izango dira, akastunak k edo
gutxiago direnean. Baina orain, zuzenean kalkulatzen da:

P [aski] = P [X ≤ k] = P [Z < (k−40)/5.65] = 0.99→ (k−40)/5.65 = 2.32→ k = 53, 12→ k = 54

(c) Makina berri horietako bakoitzaren bizitza U(10, 20) (egunak) banatzen
dela uste da. Bezero batek 400 egunetarako adina makina erosi behar ditu.
Zenbat makina erosi behar ditu 400 egunetako iraupen totalera iristeko
%98ko probabilitateaz?

Eman dezagun makina bakoitzaren bizitzaren itxaropena eta bariantza:

µ = 15 ; σ2 = 100/12 = 8.33

Makina bakoitzaren irauoena 15 egun izanik, 400 egunetara ziurtasunez iristeko
makina asko beharko dira. Hala, LTZ erabili behar da. n behar den makina
kopurua izanik, n makinen iraupena honela banatuko da:

Xn ∼ N(µ = 15n, σ =
√

8.33n = 2.88
√
n)

400 egunetara 0.98ko probabilitateaz iritsi nahi dugunez:

P [Xn > 400] = P [Z > (400−15n)/(2.88
√
n)] = 0.98→ (400−15n)/(2.88

√
n) = −2.05

15n− 5.91
√
n− 400 = 0→

√
n = 5.36→ n = 28.72n = 29

LTZ hurbilketa n = 30-tik aurrera erabil daiteke, baina tira, ontzat eman daiteke
29rako ere erabili ahal izatea.
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II. ebazkizuna: Ereduaren egiaztapena
(2.25 puntu)

30 tenperatura maximo hauek jaso dira ekainean behatoki batean:

18.2 21.8 23.5 23.5 24.2 25.2 25.4 26.2 26.4 26.4

26.4 26.5 26.8 27.1 27.2 27.6 29.0 29.1 29.1 29.9

30.1 30.1 30.7 30.8 31.2 31.7 33.3 34.1 34.2 34.7

Egin beharreko atazak:

(a) Datuak (< 26), [26− 29] eta (> 29) tarteetan bilduta, erabaki tenperatura
maximoa N(µ = 27, σ = 2) ereduaren araberakoa izan daitekeen, 0.10eko
adierazgarritasun-maila baterako.

Emandako tarteen probabilitateak aise kalkulatzen dira tauletan bilatuz,
tarte-balioak behar bezala estandartuta.

Klaseak Enpiriko(O) Prob Teoriko(E) (0− E)2/E
< 26 7 0.31 9.3 0.57

26− 29 10 0.53 15.9 2.18
> 29 13 0.16 4.8 14

30 1 30 16.75

Khi-krratu estatistikoa 3-1 askatasun mailako (parametroak ez dira esti-
matu) khi-karratu banakuntzarekin alderatu behar da. 0.10eko adierazgarritasun-
mailako balio kritikoa hau da: 4.61. Suertatu den estatistikoaren balioa
handiagoa denez, hipotesi nulua baztertu eta eredu normal hori desegokia
dela erabaki behar da.

(b) Taulatik zehatz kalkulatu ezin bada ere, p-balioa zein probabilitate-tartetan
dago?

Taulan begiratuz, 10.6 baino txikiagoa izateko probabilitatea 0.995 da. Be-
raz, 16.75etik gorako probabilitatea 0.005 baino txikiagoa da.

(c) Lehen ataleko probabilitateak kalkulatzeko R aginduak idatzi.

>pnorm(26,mean=27,sd=2)

>pnorm(29,mean=27,sd=2)-pnorm(26,mean=27,sd=2)

>pnorm(29,mean=27,sd=2,lower.tail=F), edo aukeran >1-pnorm(29,mean=27,sd=2)
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III. ebazkizuna: Froga parametrikoak eta konfiantza-tartea
(2.75 puntu)

Garia gizakien kontsumorako merkaturatu ahal izateko gaur egungo eskakizune-
tariko bat potasio edukia neurtzea da. Gari ekoizle batek bere gari barieta-
terik hoberenaren potasio edukia neurtzeko ikerketa egiten du. Eduki horrek
eredu normalari darraiola uste da. Potasio edukia neurtzeko 100 gramoko gari
paketeak daukan potasio edukia neurtzen da mg-tan. Hauek dira jasotako 30
datuak:

18.2 21.8 23.5 23.5 24.2 25.2 25.4 26.2 26.4 26.4

26.4 26.5 26.8 27.1 27.2 27.6 29.0 29.1 29.1 29.9

30.1 30.1 30.7 30.8 31.2 31.7 33.3 34.1 34.2 34.7

Datu hauen batezbestekoa eta desbideratze zuzendua kalkulatu dira:

x = 27.93 ; ŝ = 2.72

Egin beharreko atazak:

(a) Frogatu batez besteko potasio edukia 25 mg baino handiagoa izan daitekeen.
Adierazgarritasun-maila: %10.

H0 : µ = 25, arraroa goitik, lagin batezbestekoa 25 baino handiagoa delako
eta galderak ere hala iradokitzen duelako.

t =
x− µ
ŝ/
√
n

=
27.93− 25

2.72/
√

30
= 5.9

t estatistikoa Student t banakuntza baten arabera banatzen da, askata-
sun maila kopurua n-1=29 izanik. Arraroa goitik izanik, gainetik %10eko
adierazgarritasun-maila uzten duen balio kritikoa 1.31 da.

t estatistikoaren balioa balio kritikoa baino handiagoa denez, hipotesi nulua
baztertu eta populazio batezbestekoa 25 baino handiagoa dela erabaki behar
da.
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(b) Garia denda espezializatuetan saldu ahal izateko, 100 gramoko potasio edukia
26 mg baino gehiago izan behar du paketeen %50 edo gehiagoko proportzio
batean. Ekoizle honen gari barietateak betetzen al du baldintza hori %5eko
adierazgarritasun-mailaz?

Galderak iradokitzen duenaren arabera, populazio proportzioa gutxienez
0.5 delako baldintza ez dela betetzen susmatzen da. Betetzen dela sinetsiko
dugu (H0 : p = 0.5) beraz eta, noski, ”behetik” baztertuko dugu, lagin
proportzioa oso txikia denean alegia.

Hipotesi nulupean lagin proportzioa, lagin tamaina handiarekin (kasu hone-
tan 30) honela banatzen da:

p̂ ∼ N

(
p,

√
pq

n

)
: N

(
0.5,

√
0.5× 0.5

30
= 0.091

)

26 mg baino gehiago duten paketeen lagin proportzioa 23/30=0.76 da.

Horren p-balioa kalkulatuko da:

P [p̂ < 0.76] = P [Z < (0.76− 0.5)/0.091] = P [Z < 2.85] = 0.998

p-balioa alfa bainohandiagoa denez, Ho onartuko da. Beraz, baldintza betet-
zen dela esan daiteke (soberan, gainera, askoz handiagoa da portzentajea).

(c) Emandako lagina lagin pilototzat harturik, zenbateko lagin tamaina hartu
beharko litzateke 26 mg baino gehiago duten paketeen proportzioa ±0.01
erroreaz zenbatesteko %99ko konfiantzaz? Eta %98koaz? Eta %95ekoaz?
Eta %90ekoaz? Osatu taula bat emaitzekin eta atera ondorio bat.

Arestiko ataletik hauek dira lagin pilotoko proportzioak:

p̂0 = 0.76 ; q̂0 = 0.24

Lagin tamaina honela kalkulatzen da: n =
z2α/2p̂0q̂0

ε2 (zuhurtasunez gehiegiz
borobilduko da).

α zα/2 n
0.99 2.57 12048
0.98 2.32 9818
0.95 1.96 7008
0.90 1.64 4906

Zenbat eta konfiantza txikiagoa eskatu, beharrezko lagin-tamaina hainbat
eta txikiagoa da.
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ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Testa: Bigarren zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2016ko ekainaren 3a

ZUZENAK: DDCAD-BDCDB

Iraupena: 25 minutu

Erantzun bakarra da zuzena galdera bakoitzean. Guztira testak 2
puntu balio du. Erantzun zuzenak 0.2 puntu balio du. Erantzun
oker bakoitzak 0.1 puntu kentzen du. Galderak erantzun gabe utz
daitezke, punturik gehitu eta kendu gabe.

(1) Zoriz eta independentziaz 1 matxura gertatzen da batezbestez orduko lantegi
batean. Zenbat da 2 ordutan 2 matxura edo gehiago izateko probabilitatea?

(a) 0.29 gutxi gorabehera.

(b) 0.39 gutxi gorabehera.

(c) 0.49 gutxi gorabehera.

(d) 0.59 gutxi gorabehera.

(2) Zoriz eta independentziaz 1 matxura gertatzen da batezbestez orduko lantegi
batean. X bada 2 ordutan gertatzen diren matxuren kopurua. Nola kalku-
latzen da bi matxuren artean 2 ordu baino gutxiago izateko probabilitatea?

(a) P [X = 0]

(b) P [X ≥ 0]

(c) P [X < 2]

(d) Aurreko guztiak dira okerrak.

(3) Zoriz eta independentziaz gertatzen diren matxuren arteko batezbesteko
denbora ordu erdikoa da batezbestez. Zenbat da ordubetean 2 matxura
izateko probabilitatea?

(a) 0.17 gutxi gorabehera.

(b) 0.22 gutxi gorabehera.

(c) 0.27 gutxi gorabehera.

(d) 0.32 gutxi gorabehera.
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(4) Zoriz eta independentziaz gertatzen diren matxuren arteko batezbesteko
denbora 4 minutukoa da batezbestez. Zenbat da matxura batetik bestera 4
minutu baino gehiago izateko probabilitatea?

(a) 0.37 gutxi gorabehera.

(b) 0.32 gutxi gorabehera.

(c) 0.27 gutxi gorabehera.

(d) 0.22 gutxi gorabehera.

(5) Zein da N(µ = 6, σ = 1.5) banakuntza batean bere gainetik %60ko proba-
bilitatea uzten duen balioa?

(a) 4.12 gutxi gorabehera.

(b) 4.62 gutxi gorabehera.

(c) 5.12 gutxi gorabehera.

(d) 5.62 gutxi gorabehera.

(6) Zein kasutan daude ondorengo inferentzia faseak behar bezala ordenatuta?

(a) Ereduaren aukeratzea, balidazioa, zenbatespena.

(b) Ereduaren aukeratzea, zenbatespena, balidazioa.

(c) Zenbatespena, ereduaren aukeratzea, balidazioa.

(d) Aurreko guztiak okerrak dira.

(7) Honako hauetatik zein dago gaizki adierazita?

(a) H0 : p̂ = 0.1

(b) H0 : x = 1

(c) H0 : ŝ = 0.1

(d) Aurreko guztiak daude gaizki adierazita.

(8) Nola banatzen da lagin batezbestekoa, populazio normala denean?

(a) Banakuntza normalaren arabera, beti.

(b) Student t banakuntzaren arabera, populazioaren bariantza ezaguna bada.

(c) Populazio bariantza ezaguna bada, normalaren arabera; ezaguna ez
bada, Student t.

(d) ŝ ezaguna bada, normal.
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(9) Honako datu-bikoteetan sexua eta test batean ateratako puntuazioa ze-
hazten dira ikasle batzuetarako: 1g-8e-3e-4g-7e-5e-5g-6e. Zein da zuzena bi
sexuen berdintasun edo homogeneotasunari buruz, Wilcoxon baliatuz eta
adierazgarritasun-maila 0.1 izanik?

(a) Wmin kritikoa 7 da, eta ondorioz homogeneotasuna baztertu egiten da.

(b) Wmin kritikoa 7 da, eta ondorioz homogeneotasuna onartu egiten da.

(c) Wmin kritikoa 7 da, eta ondorioz emakumeak eta gizonak batera azter
daitezke.

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

(10) Zein da egiazkoa konfiantza-tarteei buruz?

(a) Lagin tamaina eta konfiantza zenbat eta handiagoak, tartea hainbat eta
zabalagoa.

(b) Desbideratzea eta konfiantza zenbat eta handiagoak, tartean hainbat
eta zabalagoa.

(c) Lagin tamaina zenbat eta handiagoa eta konfiantza zenbat eta txikiagoa,
tartea hainbat eta zabalagoa.

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.
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