
Itxaropena eta bariantza. Momentuak.

1. Hilero enpresa batek salduko duen makina kopurua honela banatzen dela uste da:

Kopurua Probabilitatea

0 0.05
1 0.2
2 0.25
3 0.25
4 0.15
5 0.1

1

Itxaropen matematikoa kalkulatu behar da.

2. Ontzi batean 20 pieza akastun eta 80 pieza akasgabe daude. 5 pieza ateratzen dira zoriz eta batera. Zenbatekoa da
akastun kopuruaren itxaropen matematikoa? Proposatu itxaropena orokorrean kalkulatzen duen formula bat.

3. Makina batek egunero egiten duen pieza kopurua (milaka unitatetan) honela banatzen dela uste da:

f(x) =
x

2
; 0 < x < 2

Irudikatu trinkotasun funtzioa eta hurbildu ezazu, begiz jota, itxaropen matematikoa. Kalkulatu ezazu.

4. Makina-modelo baten hileko salmentak 1 edo 2 izan daitezke, 0.4 eta 0.6ko probabilitateaz hurrenik hurren.

(a) Zenbatekoa da bihileko bateko salmenten batezbestekoa?

(b) Makina bakoitzeko kostu aldakorra eta salmenta-prezioa 100 eta 200 eurokoak badira hurrenik hurren, zenbat
da mozkinaren itxaropen matematikoa hileko, hileko kostu finkoa 50 eurokoa bada?

(c) Azken hiru hilabeteetan 2,1 eta 2 makina saldu ziren hurrenik hurren, zenbat da hilabeteko mozkinaren batez-
bestekoa? Zergatik ez dator bat itxaropen matematikoarekin?

5. Hozkailu bateko uneko tenperaturak parametroa duen banakuntza honi jarraitzen diola uste da:

f(x) =
1

a
; 0 < x < a

(a) Grafikoki irudika ezazu eta interpretatu itxaropenari dagokionean.

(b) Kalkulatu itxaropena eta desbideratze estandarra.

(c) Kalkulatu hirugarren mailako momentu zentrala.

6. Pieza batek duen akats kopurua honela banatzen dela uste da:

Kopurua Probabilitatea

0 0.5
1 0.4
2 0.1

1

(a) Kalkulatu jatorriari buruzko hirugarren mailako momentua.

(b) Kalkulatu itxaropena eta desbideratze estandarra.

(c) Kalkulatu bigarren mailako momentu zentrala.

(d) Batezbestez zenbat akats izango dira 100 piezetan? Eta, pieza batetik bestera independentzia suposatuz,
zenbatekoa da akats kopuru totalaren desbideratzea? Eta independentzia ez badago?

7. Lantegi batean lehenengo egun batean ekoizpena 2 zein 3 izan daiteke 0.3 eta 0.7ko probabilitateaz hurrenez hurren.
Biharamunean, bezperako ekoizpena 2 izan bada, ekoizpena berdin bilakatzen da; 3 izan bada, ekoizpena 3 zein 4
izan daiteke, 0.3 eta 0.7ko probabilitateaz. Horrela egunetik egunera gertatzen da: ekoizpen maximoa gertatzen
bada, bat gehiago ekoiz daiteke biharamunean; bestela, bezperan bezala gertatzen da.

(a) Zenbatekoa da 4 egunetan 12 edo gehiago ekoizteko probabilitatea?

(b) Ekoizpenen itxaropena eman 4 egunetan zehar.

(c) Piezak egunean zehar uniformeki ekoizten badira, zenbat denbora behar da batezbestez 8 pieza egiteko?
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8. Lantegi batean langile bakarra aritzen da egun batean. Haren ekoizpena 1 edo 2 izan daiteke, 0.4 eta 0.6ko proba-
bilitateaz. Ekoizpena 1 bada, biharamunean bigarren langile gehigarri bat kontratatzen da, lehenengoarekin inde-
pendentziaz arituko dena, eta ekoizpena 1 edo 2 izango duena baita ere, probabilitate berdinekin. Lehen eguneko
ekoizpena 2 bada, berriz, bigarren egunean langile berdina aritzen da bakarrik.

(a) Zenbat da bi egunetako itxarondako ekoizpena?

(b) Zenbat denbora behar da batezbestez 2 unitate osorik ekoizteko?

Itxaropena, erabaki-irizpidea

9. Enpresa batek lau erabaki ditu aukeran. Erabakiek dakartzaten mozkinak zorizkoak dira eta era honetan banatzen
direla uste da:

Mozkina A aukera B aukera C aukera D aukera
-2 0.05 0 0 0.05
-1 0.25 0.20 0.15 0.10
0 0.30 0.50 0.40 0.35
1 0.20 0.25 0.30 0.40
2 0.20 0.05 0.15 0.10

Utilitate-funtzio moduan hau baliatu behar da:

U =
µ

0.5σ
− 3P [galera]

(a) Utilitate-funtzio egokia dela egiaztatu.

(b) Aztertu zein den erabaki hoberena.

10. Enpresa batek bi aktibo ditu aukeran inbertsio moduan. Eguneko errendimenduak honela banatzen dira:

A aktiboa:

f(x) =
1

2
− x

8
; 0 < x < 4

B aktiboa:

f(x) =
1

5
; 0 < x < 5

Utilitate-funtzio moduan hau baliatu behar da:
U =

µ

σ

Aztertu zein den erabaki hoberena, epe laburrera nahiz epe luzera.

Txebixev-en ezberdintza

11. Eguneko ekoizpena lantegi batean nola banatzen den ez da zehaztu, baina batezbestez 100 unitatekoa dela jakin da,
desbideratzea 20 unitatekoa delarik. Zenbat da ekoizpena 60-140 tartean izateko probabilitatea?

12. Lantegi batean 1000 mmko piezak egin behar dira. Batezbestez bete egiten du helburua, baina 100mmko desbide-
ratzeaz. Pieza ontzat jotzen da neurri estandarretik 300 mm baino gutxiago desbideratzen denean. Zenbatekoa da
pieza okerra izateko probabilitatea?

13. Denda bateko salmentak batezbestez 2000 eurokoak dira egun normal batean, desbideratzea 200 eurokoa delarik.
Salmentak 2600 eurotik gora izango direla aurresaten denean, langile gehigarriei deituko zaie. Zenbatekoa da hau
gertatzeko probabilitatea?

14. Taberna batean egunero eskatzen den ogitarteko kopurua batezbestez 100 da. Desbideratzea 10 ogitarteko da.
Zenbat opil erosi behar dira nahikoa izateko probabilitatea 0.9 izan dadin? Eta 0.99 izan dadin? Eta nahikoa
izateko probabilitatea 0.99 izanda, desbideratzea 20 bada?

15. Eguneko salmenten batezbestekoa denda batean 1000 eurokoa da. Desbideratzea 200 eurokoa da. 3 eguneko sal-
mentak 2800 euro baino txikiagoak izateko probabilitatea hurbildu behar da.
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