
Poisson banakuntza:ariketak

1. Makina batean 4.2 matxura gertatzen dira orduko batezbestez eta zoriz.

(a) Zenbat da 2 ordutan matxurarik ez izateko probabilitatea?

(b) Kalkulatu ordu batean 2, 3, 4 eta 28 matxura izateko probabilitateak, hurrenez hurren. Emaitzak interpretatu.

(c) 22 minutuko lan bat egin behar da. Zenbatekoa da lana egin ahal izateko probabilitatea?

(d) Zenbat da 2 ordutan 3 matxura edo gutxiago izateko probabilitatea?

(e) Zenbat da 2 ordutan 8 matxura edo gehiago izateko probabilitatea?

(f) Zenbat da 2 orduko matxura kopurua 10 eta 15 artean, biak barne, izateko probabilitatea?

(g) Zenbat da matxura batetik bestera 2 ordu gutxienez izateko probabilitatea?

(h) Zenbat matxura ziurta daitezke ordu batean 0.9ko probabilitateaz? Eta 0.99ko probabilitateaz? Makinaren
saltzailearen nahiz ekoizpen arduradunaren ikuspuntutik kalkulatu.

2. Gaixotasun jakin batek jota astero ospitale batera sartzen diren gaixoen kopurua batezbestez 8.6 da eta tasa honetan
zoriz eta independentziaz banatzen dira denboran zehar. Gaixotasunaren aurka botika berezi bat dago.

(a) Zenbat botika dosi prestatu behar dira gaixo guztiak sendatu ahal izateko probabilitatea 0.9 izan dadin?

(b) Eta 0.99 izan dadin?

(c) Bi astetan zehar 24 gaixo sartu ziren. Bi aste horietan gaixotasunaren prebalentzia gehitu egin zela esan al
daiteke? Adierazgarritasun-maila 0.01.

(d) Gaixoen gehikuntzaz kezkaturik, prebentzio kanpaina bati ekin zaio. Kanpainaren ondorengo 4 astetan 14 gaixo
izan ziren. Kanpaina eraginkorra izan dela esan al daiteke? Adierazgarritasun-maila: 0.01.

3. Denda berri batean kaxara bezeroak zoriz eta independentziaz heltzen direla uste da, minutuko batezbestekoa 6
bezero izanik. Bezeroa bakoitzari kobratzeko 2 minutu ematen direla uste da. Kaxan zenbat langile jarri behar dira
bezeroek itxaron behar ez izateko probabilitatea 0.9 izan dadin?

4. Ekoizpen prozesu batean akastuna suertatzeko probabilitatea 0.0022 da. 4000 piezako lote bat saldu da, baina 6
akastun baino gehiago izanez gero itzuli egingo da.

(a) Zenbatekoa da lotea itzultzeko probabilitatea?

(b) 1000 piezetan, zenbat akastun ziurta daitezke gehienez 0.9ko probabilitateaz?

5. Langile batek urtebetean lan istripu bat izateko probabilitatea 0.0012 da.

(a) Batezbestez zenbat istripu gertatzen dira 1000 langileko?

(b) Enpresa bateko lantegietan 3400 langile daude eta 7 istripu izan ziren urte batean. Lantegi horietan lan-
segurtasuna besteetan bezain egokia ez dela esateko arrazoirik ba al da? Adierazgarritasun-maila: %5.

Itzuli-aldiak

6. 200 mm-tik gorako eurite baten itzuli-aldia 8 urtekoa bada, zer da probableagoa 6 urtera: euritea gertatzea ala ez
gertatzea?

7. Eraiki berri den zubi bat botako duen uholdea batezbestez 1000 urtetan behin gertatzen dela uste da.

(a) Zenbat da zubiak 100 urtera zutik irauteko probabilitatea?

(b) Zenbat urtetarako iraungo du zubiak zutik 0.95eko probabilitateaz?

Banakuntza esponentziala: ariketak

8. Makina batek segurtasunezko geldialdiak izaten ditu. Orduko batezbestez 2 geldialdi izaten dela uste da, zoriz eta
independentziaz.

(a) Zenbat da ondoz ondoko geldialdien arteko denbora 20 minutu baino luzeagoa izateko probabilitatea? Minu-
tutan nahiz ordutan burutu itzazu kalkuluak.

(b) Zenbat da hurrengo geldialdia izan arteko denbora 20 minutu baino luzeagoa izateko probabilitatea?

(c) Zenbat da denbora hori 20-30 minutu bitartekoa izateko probabilitatea?

9. Makina batean matxura batetik bestera igarotako denboraren batezbestekoa 10 minutukoa da eta matxurak zoriz
eta elkarrekiko independentziaz gertatzen dira.
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(a) Zenbatekoa da matxura batetik bestera 5 minutu baino gehiago igarotzeko probabilitatea?

(b) Azken matxuratik 60 minutu igaro badira, zenbatekoa hurrengo matxura gertatu bitartean gutxienez beste 5
minutu igarotzeko probabilitatea?

(c) Emaitzak interpretatu.

10. Webgune batek erabat zoriz eta batezbestez 4 bezeroren bisitak hartzen ditu orduko. Webgunea 40 minutuz hon-
daturik geratu da. Zenbatekoa da epe horretan bezero bat gutxienez galdu izanaren probabilitatea? Bi modutara
ebatzi behar da: bezero kopuruari buruz zein bezeroen arteko denborari buruz.

11. Kaxa batera bezeroen etorrera zoriz eta independentziaz gertatzen dela uste da. Bezero bat etorri bitarteko denbo-
raren batezbestekoa 5 minutukoa da. Hurrengo bezeroa 20 minutura heldu da. 5 minutuko batezbestekoa kolokan
jartzeko moduko zantzua al da? Adierazgarritasun maila: %1.

Banakuntza uniformea: ariketak

12. Gai batek datorren urterako izango duen prezio igoera 0-10 puntu bitartekoa izango dela uste da, besterik gabe.

(a) Zenbat da igoera 6 baino handiagoa izateko probabilitatea (arrazoituz nahiz kalkulua eginez).

(b) Zenbateko igoera espero da batezbestez (arrazoituz nahiz kalkulatuz)?

(c) Zenbat da prezio igoeraren bariantza?
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