
Zorizko aldagaiak diskretuak: ariketak

1. Biltegi batean 6 garbigailu akastun daude, eta 12 akasgabe. 8 garbigailu saldu dira, eta ez dakigunez zein diren
akastunak eta akasgabeak, zoriz aukeratu eta bidaltzen dira. Akastuna suertatzen zaion bezeroak erreklamazioa
egingo duela uste da.

(a) Jasoko diren erreklamazioen probabilitate-funtzioa zehaztu behar da, taula nahiz funtzio moduan. Banaketa-
funtzioa ere eratu behar da, taula moduan.

(b) Erreklamazioei aurre egiteko, errekanbioak erosi behar dira. Zenbat errekanbio eduki behar dira, erreklamazioei
kasu egin ahal izateko probabilitatea 0.8 izan dadin?

2. Bezero berri bat lortu arte egin behar den bisita kopurua honela banatzen dela uste da:

P [X = x] = 0.1 +
k

x
; x = 1, 2, 3, 4

(a) Zenbatekoa izan behar da k probabilitate-funtzioa izateko?

(b) Probabilitate-funtzioa eta banaketa funtzioa taula moduan adierazi.

3. X zorizko aldagaia honela banatzen dela uste da:

P [X = x] =
1

k
; x = 1, 2, . . . , k

Zenbatekoa izan behar da k probabilitate-funtzioa izateko?

4. X zorizko aldagaia honela banatzen dela uste da:

F (x) = 1 −
(1

2

)x
; x = 1, 2, . . .

(a) Zenbat dira P [X = 3] eta P [X = 2]?

(b) Eta P [X > 4]?

(c) Eta P [X < 6]?

Zorizko aldagaiak jarraituak: ariketak

1. Iturri bateko uretan gai kutsakor baten onargarria den gehienezko edukiari dagokionean heltzen den x portzentajea
(batekoetan) honela banatzen dela uste da:

f(x) = 2 − 2x ; 0 < x < 1

(a) Dentsitate-funtzioa grafikoki irudikatu eta interpretatu behar da.

(b) Zenbatekoa da gehienezko edukiaren %10era gehienez heltzeko probabilitatea?

(c) Gehienezko edukiaren %50era heltzen denean, arrisku-egoera ezartzen du enpresak. Zenbatekoa da hori gerta-
tzeko probabilitatea?

(d) Zenbatekoa da portzentajea %20-%30 tartean izateko probabilitatea? Oharra: %20 eta %30 barne nahiz kanpo
(tarte itxia nahiz irekia).

(e) Banaketa-funtzioa definitu eta, horretan oinarrituta, aurreko probabilitateak kalkula itzazu.

(f) Egiaztatu aurrekoak dentsitate- eta banaketa-funtzioa direla egiaz.

(g) Alarma-egoera ezartzeko probabilitatea 0.2 izatea nahi bada, zenbatekoa izan behar da horretarako portzenta-
jea?
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2. Denda bateko eguneko salmentak (milaka eurotan) honela banatzen direla ezarri da:

200

(a) Dentsitate-funtzioa zehaztu behar da.

(b) Banaketa-funtzioa zehaztu behar da.

(c) Kalkulatu eguneko salmenta 10 mila euro baino txikiagoa izateko probabilitatea, dentsitate- funtzioa nahiz
banaketa-funtzioa baliatuz.

(d) Egun ezberdinetako salmenten artean erabateko independentzia badago, zenbatekoa da salmentak 5 egunetan
jarraian 10 mila euro baino handiagoak izateko probabilitatea? Hori benetan gertatu bazen, zein ondorio atera
behar da?

3. X zorizko aldagai bat honela banatzen dela uste da:

f(x) = k − x ; 0 < x < k

(a) Dentsitate-funtzioa izan dadin k balioa kalkulatu.

(b) Banaketa funtzioa zehaztu.

(c) P [0.5 < X < 1] probabilitatea kalkulatu dentsitate-funtzioa nahiz banaketa-funtzioa erabiliz.

4. Eguneko ekoizpena (kilotan) enpresa batean zorizko aldagaitzat hartu da, k makina kopuruaren mendean. Honela
banatzen dela ezarri da:

f(x) =
2x

100k2
; 0 < x < 10k

(a) Froga ezazu k parametroa dela.

(b) 4 makina daudelarik, zenbatekoa da ekoizpena 30 baino handiagoa izateko probabilitatea?

(c) Banaketa funtzioa kalkulatu, k zehaztu gabe. Horretan oinarrituta, frogatu k parametroa dela eta kalkulatu
aurreko galderako probabilitatea.

(d) Produktua kiloka paketeratzen bada, zenbat kaxa behar dira, sei makina daudelarik, ekoizpena paketeratu ahal
izateko probabilitatea 0.8 izan dadin? Eta 0.9 izan dadin?

(e) Zenbat makina behar dira ekoizpena 60 baino handiagoa izateko probabilitatea 0.5 gutxienez izan dadin?

5. Ataza bat egiteko denbora honela banatzen dela uste da:

F (x) =
x3 − 8

19
; 2 ≤ x ≤ 3

(a) Frogatu banaketa funtzioa dela.

(b) Dentsitate-funtzioa eman.

(c) P [X ≥ 2.5] kalkulatu banaketa- zein dentsitate-funtzioa erabiliz.

6. Dentsitate-funtzio hauetako bakoitzari dagokion banaketa-funtzioa irudikatu:
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Jarraituzko hurbilketak

7. Denda batean saltzen diren laranjen pisua (gr) honela banatzen dela uste da:

f(x) =
2

10000
(x− 100) ; 100 < x < 200

Zenbatekoa da laranja baten pisua zehazki 110 gramukoa izateko probabilitatea? Eta 110 gramukoa izateko proba-
bilitatea jakinda balantzak 100-110-120-130-... erregistroak ematen dituela? Eta 130 gr edo pisu txikiagoa izateko
probabilitatea?

Erantzuna: Zentzu hertsian, 110 gramuko balioa puntu soil bat denez, laranja baten pisua zehazki 110 gramukoa
izateko probabilitatea 0 da. Hala eta guztiz ere, 110 gramuko laranjak badaude. Kontraesana pisua praktikan
neurtzean egiten dugun hurbilketan datza: 110 gramuko pisua neurtzean 110 gramuko gutxi gorabeherako pisua
neurtzen da. Adibidez, enuntziatuan aipatzen den 10 grko zehaztasuna balantzan pisua hartuz:

Benetako pisua Balantzako pisua

108 110
101 100
112 110

Horrela, 110 gramuko balantza-pisua benetako pisua 105-115 tartean dagoenean izango da. Horrela, honela kalku-
latuko da eskatutako probabilitatea praktikan, jarraituzko hurbilketa eginez:

P [X = 110] = P [105 < X < 115] =

∫ 115

105

2

10000
(x− 100)dx

100 110 120

105 115

130

Irudia 1: P [X = 110] kalkulatzeko azalpena.

130 gr edo pisu txikiagoa izateko probabilitatea kalkulatzean, pentsa liteke F(x=130) kalkulatu behar dela, jarrai-
tuetan berdintzak kontuan hartzen ez direlako. Baina praktikan garrantzitsua da berdintza barneratzea, 130 grko
laranjak egon badaudelako. Beraz, honela kalkulatu beharko genuke:

P [X ≤ 130] = P [X < 135] = F (x = 135)P [X ≤ 130] = P [X < 135] = F (x = 135)

110 120 130 140

Irudia 2: P [X ≤ 130] kalkulatzeko azalpena.
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8. Denda batera egunero hurbiltzen den pertsona kopurua honela banatzen dela uste da:

f(x) =
1

100
; 200 < x < 300

Zenbatekoa da zehazki 250 pertsona etortzeko probabilitatea? Eta 250-260 bitartean etortzekoa, biak barne?

Erantzuna: Pertsona kopurua probabilitate banakuntza jarraitu batez definitu denez (berez diskretua da, baina
balio asko hartzen dituenez, jarraitutzat hartu da) puntu bateko probabilitatea (250 izatekoa, hain zuzen) 0 izango da
hertsiki. Alabaina, 250 pertsona etorri daitezke noski. Kontraesana berez diskretua den aldagai baterako (pertsona
kopurua) probabilitate banakuntza jarraitu bat erabiltzean datza. Kontraesana gainditzeko, jarraituzko hurbilketa
egiten da (249.2 pertsona 249 dira, 249.6 pertsona 250 dira, ...):

P [X = 250] = P [249.5 < X < 250.5] =

∫ 250.5

249.5

1

100
dx

Banakuntza jarraituetan ez dira berdintzak kontuan hartzen tarte bateko probabilitatea kalkulatzean, puntu bateko
probabilitateak 0 direlako. Baina, berez diskretua den banakuntza batean garrantzitsua da. Eskatutako bigarren
probabilitatea, orduan, honela ebatziko da, tartea itxia dela eta beraz berdintza puntuak barnehartu behar direla
kontuan hartuz:

P [250 ≤ X ≤ 260] = P [249.5 < X < 260.5] =

∫ 260.5

249.5

1

100
dx
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