
Ariketak: Banaketa normala

1. Hozkailu bateko tenperatura N(0,1) banakuntza normal estandarraren arabera banatzen da. Kalkulatu probabilitate
hauek taula nahiz R sofwarea erabiliz:

(a) P [Z < 1.42]

(b) P [Z < 3.98]

(c) P [Z < 5.6]

(d) P [Z > 2.75]

(e) P [Z < −0.68]

(f) P [Z > −1.02]

(g) P [0.48 < Z < 1.92]

(h) P [−1.24 < Z < −0.98]

(i) P [−2.19 < Z < 0.55]

(j) Kalkulatu bere azpitik %95eko probabilitatea uzten duen banaketa normal estandarraren balioa.

(k) Kalkulatu bere gainetik %20ko probabilitatea uzten duen banaketa normal estandarraren balioa.

(l) Kalkulatu bere azpitik %10eko probabilitatea uzten duen banaketa normal estandarraren balioa.

2. Lantegi bateko E eguneko ekoizpena N(68kg, 4kg) banatzen da. Kalkulatu probabilitate hauek:

(a) P [E < 77]

(b) P [E > 62]

(c) P [64 < E < 72]

(d) Kalkulatu egun guztietatik %99an betetzen den ekoizpen kopuru maximoa.

(e) Zenbateko ekoizpena ziurta daiteke 0.9 probabilitateaz?

(f) Egun batean 54 kiloko ekoizpena izan bada, batezbestekoa egun horretan jaitsi dela esan al daiteke?

3. Enpresa batek teknikari-lanposturako aurkezten diren hautagaiei egiten zaien proba bateko puntuazioa banakun-
tza normalari jarraiki banatzen dela uste du, batezbestekoa 110 puntu eta desbideratzea 5 puntu izanik. Proba
gainditzeko 120 puntu behar dira.

(a) Zenbat da proba gainditzeko probabilitatea?

(b) 95etik beherako puntuazioa duten hautagaiak baztertu egiten dira. Ehunekotan, zenbat dira hautagai hauek?

(c) Probaren bitartez hautagaien %30 baztertu nahi bada, zein puntuazio jarriko da froga gainditzeko?

(d) Azkenik, puntuazioari buruzko %90eko konfiantza-tarte simetrikoa eratu ezazu.

4. Lantegi bateko eguneko ekoizpena banakuntza normalari jarraiki banatzen da, batezbestekoa 8 tona eta desbidazioa
1 tona izanik.

(a) Zenbatekoa da lau egunetan 30 tona baino gutxiago ekoizteko probabilitatea?

(b) Zenbateko ekoizpena ziurta daiteke lau egunetarako %90eko probabilitateaz?

(c) Zenbat egun behar dira gutxienez 60 tonako eskaera bat burutzeko, eskaeraren epea ez betetzeko probabilitatea
gehienez %15 izatea nahi bada?

(d) Eta %1 izatea nahi bada?

(e) Ordaindu beharreko zergak 40000 eurokoak izango dira, 1000 euroko kenkariarekin tona bakoitzeko. Zenbat da
10000 euro baino gehiago ordaindu behar izateko probabilitatea?

5. Fakultateko igogailuan 12 pertsona sartzen dira eta gehienez 900 kg-ko pisua har dezake. Batezbestez zenbat izan
behar da pertsona baten batez besteko pisua, aipatutako zama gainditzeko probabilitatea 0.1 izan dadin? Pertsona
baten pisuaren desbideratzea 10 kilo da.
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De Moivre-Laplace teorema

6. Ekoizpen-prozesu batean unitate bakoitza akastuna izateko probabilitatea 0.05 da. 1000 unitateko lote bat osatzen
da. Zenbatekoa da horien artean 80 akastun edo gutxiago izateko probabilitatea? Zenbat akastun espero dira?
Zenbatekoa da espero den akastun kopuru hori bera suertatzeko probabilitatea? Zenbat akastun ziurta daitezke
%90eko probabilitateaz?

7. Enplegu publikoko eskaintza batera 1000 lagun aurkeztu dira. Lehenengo proba gainditzeko probabilitatea 0.6 bada,
zenbat aulki prestatu behar dira bigarren probarako nahikoa izateko probabilitatea 0.99 izatea nahi bada?

8. Eguneko ekoizpena egun batean N(100 kilo, 10 kilo) banatzen da. Zenbat da urtean, 365 egunetan, gutxienez 67tan
110 kiloko ekoizpena gainditzeko probabilitatea?

Poisson banakuntzarako hurbilketa

9. Makina batean gertatzen den matxura kopurua eguneko 0.16 da batezbestez Poissonen prozesu bati jarraiki. Ma-
txurak konpontzeko pieza bat behar da aldi bakoitzean.

(a) Zenbat pieza behar dira 360 egunetan zehar nahikoa izateko probabilitatea 0.99 izan dadin?

(b) 100 piezarekin zenbat egunetarako daukagu nahikoa 0.95eko probabilitateaz?

10. Poisson banakuntzari jarraiki 1.4 bateria gastatzen da batezbestez eguneko lantegi batean.

(a) 40 egunetan, zenbat da 50 bateria baino gehiago gastatzeko probabilitatea?

(b) Zenbat bateria eduki behar dira prest 80 egunetarako nahikoa izateko probabilitatea 0.98 izan dadin?
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11. Finantza inbertsio batek duen eguneko kotizazioak +1, 0 eta -1 euro egin dezake 0.2, 0.5 eta 0.3 probabilitateaz,
hurrenik hurren.

(a) 100 egun igaro ondoren, zenbat da galtzen ez ateratzeko probabilitatea?

(b) Zenbat diru eduki behar da prestatuta 100 egunetara geratzen den zorra kitatu ahal izateko probabilitatea 0.99
izan dadin?

12. Lantegi batean egun batean kontsumitzen den substantzia baten kopurua uniformeki banatzen da 5 litro - 10 litro
tartean.

(a) Zenbatekoa da 40 egunetan zehar 420 litro baino gutxiago behar izateko probabilitatea?

(b) Zenbat litro behar dira erosi 40 egunetarako nahikoa izateko probabilitatea 0.99 baino handiagoa izan dadin?

(c) Idem, egun bateko kontsumoaren banakuntza U(0,15) izanik.

(d) 500 litrorekin, zenbat egunetarako daukagu nahikoa 0.99ko probabilitateaz?

13. Poissonen banakuntzari jarraiki 1.4 bateria gastatzen da batezbestez eguneko lantegi batean.

(a) 40 bateria edukita, zenbat denboratarako daukate energia nahikoa 0.99ko probabilitateaz?

(b) Zenbat bateria eduki behar dira prest 80 egunetarako nahikoa izateko probabilitatea 0.98 izan dadin?

14. Egunero lantegi batean batezbestez 146 unitateko ekoizpena dago, 10eko desbideratzearekin, banakuntza zehatza
ezezaguna izanik.

(a) Zenbateko ekoizpena ziurta daiteke 30 egunetarako 0.96ko probabilitateaz?

(b) Zenbat eguneko epea eman behar da 5000 unitateko eskaera bat ekoiztu ahal izateko 0.94 probabilitateaz?

15. Makina bakoitzeko matxura kopurua 0, 1 eta 2 izan daiteke 0.2, 0.5 eta 0.3ko probabilitateaz, hurrenik hurren.
Mantenu plan baten ondoren, lantegi bateko 100 makinetan 90 matxura jaso dira. Mantenu plana eraginkorra izan
dela esan al daiteke? Adierazgarritasun - maila :%2.

16. Eguneko ekoizpena lantegi batean uniformeki banatzen da 100-200 euro tartean. 50 egunetan zehar, batezbesteko
ekoizpena 140 izan da.

(a) Ekoizpena jaitsi egin dela esan al daiteke?

(b) Zenbat izan behar da batezbestekoa ekoizpena jeitsi dela esan ahal izateko? Adierazgarritasun - maila : %2.

(c) Zenbat izan behar da batezbestekoa ekoizpena aldatu dela, besterik gabe, baieztatu ahal izateko? Adierazga-
rritasun - maila : %2.
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