
ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Bigarren zatia: praktika).

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2016ko uztailaren 8a - Iraupena: Ordu t’erdi

I. ebazkizuna (2.25 puntu)

Pieza akastun bat ekoizteko probabilitatea 0.13 da, beste piezekiko indepen-
dentziaz. 200 pieza akasgabeko eskaera bat egin behar da. Kalitate-kontrolean,
ekoitzitako akastun guztiak aurkitu eta baztertu egiten dira. Zenbat pieza
ekoizteko agindua behar da guztira, eskaera behar bezala betetzeko probabili-
tatea 0.9 izan dadin?

n: guztira ekoitzi beharreko piezak

X: pieza akasgabeen kopurua

X ∼ B(n, p = 0.87)→ N(µ = 0.87n, σ =
√

0.87× 0.13× n = 0.33
√
n)

P [X ≥ 200] = P

[
Z > 200−0.87n

0.33
√
n

]
= 0.9

Beraz,
200−0.87n
0.33
√
n

= −1.28→ n = 237.16→ 238 pieza ekoitzi behar dira guztira.

Beste ebazpide aldrebesago bat ere badago, pieza akastunen ikuspuntutik:

Y: pieza akastunen kopurua

Y ∼ B(n, p = 0.13)→ N(µ = 0.13n, σ =
√

0.87× 0.13× n = 0.33
√
n)

P [Y ≤ (n− 200)] = P

[
Z < (n−200)−0.13n

0.33
√
n

]
= 0.9

Beraz,
(n−200)−0.13n

0.33
√
n

= (0.87n−200)
0.33
√
n

= 1.28→ n = 237.16→ 238
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II. ebazkizuna (2.25 puntu)

Lehiatila bateko langile batek 2 bezero artatzen ditu orduro batezbestez, zoriz
eta independentziaz.

Egin beharreko atazak:

(a) Nola banatzen da bezero bat artatzeko denbora? Zein da itxaropena eta
bariantza? Notazio egokia erabil ezazu.

(b) Zenbat bezero artatu daitezke 40 ordutan zehar %90eko probabilitateaz?
Bezeroen gehienezko nahiz gutxienezko kopurua eman ezazu.

X: bezero bat artatzeko denbora

X ∼ Exp(λ = 2)→ µ = 1/2 = 0.5 ordu; σ2 = 1/22 = 0.25

Bigarren galdera esponentzialaren zein Poissonen bitartez ebaz daiteke.

POISSON

40 orduko lambda 80 da. Normalaren bitartez hurbilduz, honela banatzen da
epe horretako X bezero kopurua: N(80,

√
80 = 8.94)

• P [X < x] = P [Z < (x − 80)/8.94] = 0.9 → (x − 80)/8.94 = 1.28 → x =
91.44→ 92 bezero gehienez

• P [X > x] = P [Z > (x− 80)/8.94] = 0.9→ (x− 80)/8.94 = −1.28→ x =
68.55→ 68 bezero gutxienez

ESPONENTZIALA

n bezero artatzeko denbora LTZ erabiliz honela banatzen da:

N(0.5n, σ =
√

0.25n = 0.5
√
n)

• Bezeroen gehienezko kopurua 40 ordutan kalkulatzeko hau planteatu be-
har da (n bezeroekin 40 ordu baino gehiago ematen badira seguru, 40
baino gutxiagorekin are eta seguruagoa):

P [X > 40] = P [Z > (40 − 0.5n)/0.5
√
n] = 0.9 → (40 − 0.5n)/0.5

√
n =

−1.28→ n = 92.16→ 93

• Eta gutxienezko kopurua:

P [X < 40] = P [Z < (40 − 0.5n)/0.5
√
n] = 0.9 → (40 − 0.5n)/0.5

√
n =

1.28→ n = 69.22→ 69

Poissonen ebazpidearekin dauden desadostasun txikiak dezimalengatik dira.
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III. ebazkizuna (2.25 puntu)

XIX. mendetik jasotako datuen arabera, Igeldoko behatokian ekaineko egun
batean 30 gradutik gorako hozberoa gainditzeko probabilitatea 0.15 da. Azken
hamar urteotako 300 egunetatik, 60 egunetan gainditu da hozbero hori.

Egin beharreko atazak:

(a) Azken hamar urteotan Igeldon muturreko hozbero beroak ugaldu direla
baiezta al daiteke? Eskualde kritikoaren metodoa erabili nahiz p-balioa
kalkulatu zure erantzuna emateko. Alfa=%1.

H0 : p = 0.15 (+arraroa goitik)

p̂ ∼ N(0.15,
√

(0.15× 0.85)/300 = 0.02)

p̂ = 60/300 = 0.2

P-BALIOAREN METODOA

P [p̂ > 0.2] = P [Z > (0.2− 0.15)/0.02] = 0.006

p-balioa alfa baino txikiagoa da. beraz, hipotesi nulua baztertu eta egun
beroak ugaldu direla erabaki behar da.

ESKUALDE KRITIKOA

P [p̂ > p0] = P [Z > (p0 − 0.15)/0.02] = 0.01→ p0 = 0.1965

Lagin proportzioa handiagoa denez, hipotesi nulua baztertu egiten da.
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(b) Eratu aurreko froga irudikatzen duen grafiko argi bat.

=0.01

0.1965 0.20

onartubaztertu

0.15 p̂

(c) Eratu 30 gradutik gorako egunen proportzioari buruzko %95eko tarte simetrikoa
eta eratu tartearen eraketa azaltzen duen grafiko bat.

I0.95p : 0.2−z0.975×0.02, 0.2+z0.975×0.02 : 0.2−1.96×0.02, 0.2+1.96×0.02

1
2

1
20.025 0.025

0.2

0.95

1.96x0.02 1.96x0.02

(d) Eratu konfiantza-tarte egokia galdera hau erantzuteko: 30 gradutik gorako
egunen proportzioa zenbat da gutxienez %95eko konfiantzaz? Eta %98ko
konfiantzaz? Eta %99ko konfiantzaz?

I0.95p : p > 0.2− z0.95 × 0.02 = 0.2− 1.64× 0.02

I0.98p : p > 0.2− z0.98 × 0.02 = 0.2− 2.05× 0.02

I0.99p : p > 0.2− z0.99 × 0.02 = 0.2− 2.32× 0.02
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ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Testa: Lehen zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2016ko uztailaren 9a

ERANTZUN ZUZENAK: DBACB-BACCA

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) Zein da bere azpitik 0.10eko probabilitatea uzten duen balio banakuntza
normal estandar batean?

(a) dnorm(0.1)

(b) dnorm(0.9)

(c) pnorm(0.1)

(d) qnorm(0.1)

(2) Ordu erdi pasatzen da batezbestez banaketa esponentzialaz bi bezeroen
artean. Zenbat da bi bezeroen ordubete gutxienez pasatzeko probabilitatea?

(a) 0.08 gutxi gorabehera.

(b) 0.13 gutxi gorabehera.

(c) 0.18 gutxi gorabehera.

(d) 0.23 gutxi gorabehera.

(3) Ordu erdi pasatzen da batezbestez banaketa esponentzialaz bi bezeroen
artean. Zenbat da ordubetean bi bezero etortzeko probabilitatea?

(a) 0.27 gutxi gorabehera.

(b) 0.29 gutxi gorabehera.

(c) 0.31 gutxi gorabehera.

(d) 0.33 gutxi gorabehera.

(4) Noiz erabiltzen da bereziki banakuntza uniformea?

(a) LTZ aplikatzeko.

(b) Banakuntza normala hurbiltzeko.

(c) Erabateko ziurgabetasuna dagoenean.

(d) Aurreko guztiak zuzenak dira.
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(5) Zer da zenbatesle baten lagin banakuntza?

(a) Lagin posible guztien banakuntza, zenbatesle jakin baterako.

(b) Lagin posible guztietan zenbatesleak hartzen dituen balioen banakuntza.

(c) Parametro baterako asma daitezkeen lagin zenbatesle guztien multzoa.

(d) Lagin baterako, zenbatesleak hartzen duen balioa.

(6) Zein da egiazkoa bolada-frogari buruz?

(a) Aldagaia kualitatibo guztietarako erabil daiteke.

(b) Laginaren zorizkotasuna eta independentzia frogatzea du helburu.

(c) Aldagai kuantitatiboetarako soilik erabil daiteke.

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

(7) Batezbesteko bati buruzko froga batean, noiz erabiltzen da Student-en t
banakuntza?

(a) Eredu normal batean, desbideratzea ezezaguna denean.

(b) Desbideratzea ezezaguna denean, lagin tamaina txiki baterako.

(c) Eredua normala denean eta lagin tamaina txikia.

(d) Eredu ez-normal batean lagin tamaina txikia denean.

(8) Batezbestekoari buruzko froga parametriko batean: n = 4, x = 22, ŝ = 4.
Populazio-batezbestekoa 20 baino handiagoa den frogatu behar da. Adierazgarritasun-
maila: %10. Zein da baieztapen zuzena froga honi buruz?

(a) Lagin-batezbestekoaren p-balioa 0.1586 da gutxi gorabehera.

(b) Lagin-batezbestekoaren balio kritikoa 22.56 da gutxi gorabehera, eta
hortik gora baztertzen da.

(c) Lagin-batezbestekoaren balio kritikoa 22.76 da gutxi gorabehera, eta
hortik gora baztertzen da.

(d) Lagin-batezbestekoaren p-balioa 0.05-0.10 bitartekoa da, taulak soilik
erabiliz.
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(9) A gelako notak: 3-5-7. B gelako notak: 4-6-6.5. Bi gelako datuak batera
azter daitezkeen frogatu nahi da. Zein da egiazkoa?

(a) Wmin = 10, horren balio kritikoa 6, eta hortik gora baztertuko genuke
homogeneotasuna.

(b) Wmin = 10, horren balio kritikoa 15, eta hortik gora baztertuko genuke
homogeneotasuna.

(c) Wmin = 10, horren balio kritikoa 6, eta hortik behera (6 barne) bazter-
tuko genuke homogeneotasuna.

(d) Wmin = 10, horren balio kritikoa 15, eta hortik behera baztertuko
genuke homogeneotasuna.

(10) Honako hauetatik zein kasutan dira guztiak alde biko frogak?

(a) Bolada-froga eta Wilcoxon froga.

(b) Bolada-froga eta khi-karratu froga.

(c) Wilcoxon-froga eta khi-karratu froga.

(d) Aurreko erantzun guztietan beti dago baten bat alde bakarrekoa dena.
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