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 ای(های نمونه)توزیع های احتمالسایر توزیع -نمونه سواالت فصل چهار 

 16پوند باشند و یک نمونة  10و انحراف معیار  𝜇ها دارای توزیع نرمال با میانگین های برشی منفرد نقطه جوش. اگر مقاومت1

ها و میانگین تایی گرفته شود، آنگاه: الف( احتمال وجود تفاوتی کمتر از یک پوند بین میانگین مقاومت برشی نمونة نقطه جوش

 گردد، به چند مشاهده نیاز است؟ 9/0نکه مقدار احتمال فوق برابر توزیع چقدر است؟ ب( برای آ

ها از . هر قطعه نهایی تولید شده در یک کارگاه، از سه قسمت مستقل کنارهم تشکیل شده است به طوری که طول قسمت2

کند. از قطعات مربع تبعیت می مترسانتی 6، 6، 4های متر و واریانسسانتی 4، 3، 3ترتیب های بههایی مستقل با میانگینتوزیع

 متر باشد را بیابید.سانتی 11تا  9ایم، احتمال اینکه متوسط طول این تعداد بین تا به تصادف انتخاب نموده 64نهایی کارگاه، 

3 .𝑋  و𝑌 طور مستقل دارای توزیع نرمال با های افقی و عمودی انحرافات یک تیر از مرکز هدف هستند و هریک بهمؤلفه

باشند. معادلة یک بیضی را چنان پیدا کنید که یک تیر به احتمال اینچ می 10و  8ترتیب میانگین صفر و انحراف معیارهای به

 در داخل آن فرود آید. 95/0

𝑡𝛼. ثابت کنید: 4 2⁄ ;𝑣
2 = 𝐹𝛼;1.𝑣 

ترتیب های بههای تصادفی مستقل هر دو با توزیع نرمال و میانگین صفر و واریانسنمونة 𝑌9تا  𝑌1و  𝑋7تا  𝑋1. فرض کنید 5
1

4
1و  

3
𝑃{4هستند. الف( مقدار   ∑ 𝑋𝑖

2 > 6 ∑ 𝑌𝑗
29

𝑗=1
7
𝑖=1 انحراف معیار نمونة  𝑆𝑦و  𝑋𝑖میانگین نمونة  �̅�را بیابید. ب( اگر  {

𝑌𝑗  باشد، مقدار ثابت𝑎   را چنان تعیین کنید که رابطة𝑃(𝑎�̅� > 𝑆𝑦 ) =  برقرار باشد. 0/05

 𝜎2و واریانس مشترک  𝜇2و  𝜇1ترتیب های بهمتغیرهای تصادفی مستقل با توزیع نرمال با میانگین 𝑋2و  𝑋1. فرض کنید 6

𝑃(𝑋1باشند. مقدار احتمال  − 𝜇1 > √(𝑋2 − 𝜇2)2) .را بدست آورید 

تایی را به کمک  50باشد، احتمال وجود حداقل سه قطعه معیوب در یک نمونة  1/0تمال معیوب بودن یک قطعه . اگر اح7

 تقریب پواسون و سپس به کمک تقریب نرمال بیابید.

 تمرینات سری اول:

شود، توزیع نرمال با میانگین و واریانس و مجهول دارد. یک کلید که با ترموستات کنترل می «روشن». درجه حرارت وضعیت 1

𝑃(𝑆2قرار است یک نمونة تصادفی گرفته و واریانس نمونه محاسبه شود. برای برقراری رابطه  𝜎2 ≤ 1/83⁄ ) ≥ به  0/99

 چند مشاهده نیاز است؟

𝑋𝑛. اگر 2 . … . 𝑋2 . 𝑋1 مگی دارای میانگین صفر و واریانس متغیر تصادفی مستقل نرمال و ه𝜎2  باشند، توزیع احتمال متغیر

𝑈تصادفی  =
√𝑛−1𝑋1

√∑ 𝑋𝑖
2𝑛

𝑖=2

 را بیابید. 

𝑋2دارای توزیع نرمال استاندارد باشد و  𝑋. اگر 3 . 𝑋1 های مستقلی از این توزیع باشند، توزیع نمونه𝑋1 +𝑋2

√(𝑋1 −𝑋2 )2
را بدست  

 آورید.
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 ایبرآورد نقطه - هشتنمونه سواالت فصل 

𝐸(𝑇1)هستند. اگر  𝜃های برآوردکننده 𝑇2و  𝑇1. فرض کنید 1 = 𝜃  و𝐸(𝑇2  𝑇1باشد. همچنین واریانس  𝜃بزرگتر از  (

𝐸(𝑇2و  2مساوی  𝑇2، واریانس 4برابر  − 𝜃)2 =  است؟چرا؟ 𝜃ها برآوردکنندة بهتری برای باشد. کدام یک از آن 7

𝑋3. اگر 2 . 𝑋2 . 𝑋1 ی از جامعه نرمالی با میانگین یک نمونه تصادف𝜇  و واریانس𝜎2  باشند، کارایی نسبی برآوردکننده�̅� 

𝜃2)میانگین نمونه( نسبت به برآوردکننده  =
𝑋1+2𝑋2+𝑋3

4
 را بدست آورید. 

𝑋𝑛. اگر 3 . … . 𝑋2 . 𝑋1  یک نمونة تصادفی از یک توزیع نرمال با پارامترهای𝜇  و𝜎2 های باشند، آنگاه برآوردکننده𝜇  و𝜎2 

 را از روش گشتاورها محاسبه کنید.

1های خأل از توزیع نمایی با پارامتر . عمر المپ4

𝜃
شود. الف( با ها گرفته میتایی از المپ 𝑛کند. یک نمونة تصادفی پیروی می 

1مربوط به  𝑀𝐿𝐸را پیدا کنید. ج(  𝜃به  مربوط 𝑀𝐿𝐸بدست آورید. ب(  𝜃ای برای روش گشتاورها، برآوردکننده

𝜃
را محاسبه  

 را بدست آورید. 𝜃های نااریب رائو برای واریانس برآوردکننده-کنید. د( حد پایین کریمر

𝑓𝑋 (𝑥. 𝜃) = {
1

𝜃
𝑒−

𝑥
𝜃    . 𝑥 ≥ 0

0            . 𝑥 < 0
 

𝑥. فرض کنید 5 =
4

9
0را محاسبه کنید. ) 𝜃یک مشاهده از توزیع زیر باشد. برآورد حداکثر درستنمایی   ≤ 𝜃 ≤ 1) 

𝜃(1 − 𝜃) (1 − 𝜃)2 𝜃2 𝑋 
(1 − 𝜃)2 𝜃2 2𝜃(1 − 𝜃) 𝑓𝜃 (𝑥) 

 

 : دومتمرینات سری 

𝑋𝑛اگر . 1 . … . 𝑋2 . 𝑋1  یک نمونة تصادفی𝑛  تایی از یک توزیع با تابع چگالی احتمال𝑓𝜃 (𝑥) =
2𝑥

𝜃2
 . 0 < 𝑥 ≤ 𝜃  ،باشد

 را به روش گشتاورها پیدا کنید. 𝜃برآوردکننده پارامتر 

.𝛽( دارای توزیع ویبول با پارامترهای 𝑋. عمر ترانزیستورها )2 𝜂 > تایی  𝑛و تابع چگالی زیر است. یک نمونة تصادفی  0

 را بدست آورید. 𝜂مربوط به  𝑀𝐿𝐸ثابت و معلوم باشد،  𝛽شود. اگر مشاهده می

𝑓𝑋 (𝑥. 𝜂) = {
𝛽

𝜂
𝑥𝛽−1𝑒

−
𝑥𝛽

𝜂

     0    . 𝑥 < 0

 . 𝑥 ≥ 0 

رائو برای -تایی از آن بگیریم، حد پایین کریمر 𝑛باشد و یک نمونه تصادفی  𝑝یک متغیر تصادفی برنولی با پارامتر  𝑋. اگر 3

 را بدست آورید. 𝑝های نااریب واریانس تمام برآوردکننده
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 ایبرآورد فاصله - هشتنمونه سواالت فصل 

 005/0های نوعی ماده شیمیایی خاص، توزیع نرمال با انحراف معیار های مربوط به تراکم محموله. فرض کنید نتایج مشاهده1

سی گرم بر سی 002/0درصد از موارد در فاصله  95نمونه، که در  𝑛سی دارد. برای ارائه برآوردی براساس میانگین گرم بر سی
 ای استفاده نمود؟باشد، باید از چه اندازه نمونهاز میانگین واقعی تراکم محموله 

 03/0محاسبه شد. انحراف معیار معلوم و مساوی  53/1چاشنی انفجاری را تعیین کردیم و میانگین تراکم نمونه  27. تراکم 2

 های انفجاری پیدا کنید.درصدی پایین برای تراکم چاشنی 95است. یک فاصله اطمینان 

درصدی برای میانگین  95های تخلخل یک نمونه از محمولة ذغال است. فاصله اطمینان گیریاندازههای زیر معرف . داده3

 واقعی پیدا کنید.

90/1 97/1 97/1 34/2 07/2 16/2 

94/1 31/2 47/2 15/2 23/2 19/2 

16/2 15/2 14/2 25/2 86/1 31/2 

04/2 24/2 15/2 11/2 48/2 30/2 

25/2 07/2 09/2 01/2 91/1 21/2 

∑تایی داریم:  15ای . در مورد نمونه4 (𝑋𝑖 − �̅�)2 = 17/815
𝑖=1  برای .𝜎  درصدی دوطرفه و باال پیدا  95فاصله اطمینان

 کنید.

ها تنش بیشتری های چوبی، اگر الوار تازه به جای کوره در معرض هوا خشک شوند، قطعات کناری نردبان. در ساخت نردبان5
مشاهده از هر یک از دو روش گرفته شد و  25ای متشکل از گرفت. نمونه 𝑝𝑠𝑖 25هر دو روش را  توان انحراف معیاردارند. می

درصدی برای تفاوت میانگین  95برای کوره انجامید. فاصله اطمینانی  𝑝𝑠𝑖 1105برای هوا و  𝑝𝑠𝑖 1170های به میانگین

 ها در دو روش بدست آورید.تنش

تلف ظرف دودزا )دارای توزیع نرمال( برحسب ثانیه به شرح زیر است. با فرض مجهول ولی . مدت زمان سوختن دو نوع مخ6
 ها پیدا کنید.درصدی برای میانگین تفاوت مدت زمان سوختن 95ها، فاصله اطمینانی مساوی بودن واریانس

 (𝑌ظرف نوع دو ) (𝑋ظرف نوع یک )

572 481 537 526 

561 506 582 511 
501 527 605 556 

487 661 558 542 

524 501 578 491 

𝜎𝑥درصدی برای  95اند. فاصله اطمینانی های نرمال محاسبه شده. نتایج زیر برای دو نمونه از توزیع7

𝜎𝑦
 پیدا کنید. 

∑ 𝑋2 = 46 ∑ 𝑋 = 12 𝑋: 𝑛𝑥 = 8 

∑ 𝑌2 = 80 ∑ 𝑌 = 22 𝑌: 𝑛𝑦 = 11 
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 مونتگومری« برای مهندسانآمار و احتماالت کاربردی »ای از کتاب مجموعه سواالت دوره

 ای:های نمونهسواالت فصل توزیع

شوند. احتمال آن را بیابید که یک اینچ ساخته می 003/0اینچ و انحراف معیار  01/1های پی وی سی با میانگین قطر لوله. 1

 اینچ باشد. 012/1و  009/1ها، دارای میانگین قطری در محدوده تایی از این لوله 9نمونه تصادفی 

باشد. احتمال می psi 50و انحراف معیار  psi 2500استحکام فشاری قطعات بتنی تولید شده دارای توزیع نرمال با میانگین . 2

 باشد. psi 2510و  2499تایی از این قطعات، دارای میانگینی بین  5آن را بیابید که یک نمونه 

تایی از این توزیع را در نظر بگیرید. توزیع  12خت زیر است. یک نمونه تصادفی دارای توزیع یکنوا 𝑋متغیر تصادفی پیوسته . 3

∑احتمال تقریبی  𝑋𝑖
12
𝑖=1 −  را بدست آورده و پارامترهای توزیع را مشخص نمائید. 6

𝑓(𝑥) = {
1       .   0 ≤ 𝑥 ≤ 1

 در غیر این صورت   .  0

𝑋1~N(𝜇از توزیع . 4 = 75. σ = 𝑋2~N(𝜇تایی و از توزیع  16یک نمونه تصادفی  (8 = 70. σ = یک نمونه  (12

 م. مقادیر مطلوب را محاسبه کنید:بنامی �̅�2و میانگین نمونه دوم را  �̅�1گیریم. اگر میانگین نمونه اول را تایی می 9تصادفی 

𝑃(�̅�1الف(    − �̅�2 > 𝑃(3/5ب(                      (4 ≤ �̅�1 − �̅�2 ≤ 5/5) 

 ای:برآورد نقطهسواالت فصل 

است. دو برآوردکننده زیر را  σو انحراف معیار  μای با میانگین تایی از جامعه 7یک نمونه تصادفی  𝑋7تا  𝑋1فرض کنید . 1

ها نااریب است؟ کارایی نسبی برآوردکننده اولی نسبت به دومی را بیابید. کدام در نظر بگیرید. کدام یک از برآوردکننده μبرای 

 ننده بهتر است؟برآوردک

𝜃1 =
𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋7

7
      .      𝜃2 =

2𝑋1 − 𝑋6 + 𝑋4

2
 

 تر است؟ چرا؟وجود دارد. با توجه به اطالعات زیر، کدام برآوردکننده مناسب θبرای پارامتر  𝜃2و  𝜃1دو برآوردکننده . 2

𝐸(𝜃1) = 𝜃 . 𝐸(𝜃2) = 𝜃 2⁄  . 𝑉𝑎𝑟(𝜃1) = 10 . 𝑉𝑎𝑟(𝜃2) = 4 
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 برآورد کنید. 𝑀𝐿𝐸را با روش  θمتغیر تصادفی پیوسته با تابع چگالی احتمال زیر است. پارامتر  𝑋فرض کنید . 3

𝑓(𝑥) = {
(𝜃 + 1)𝑥𝜃 . 0 ≤ 𝑥 ≤ 1

در غیر این صورت          . 0
 

 برآورد کنید. 𝑀𝐿𝐸را با روش  θمتغیر تصادفی پیوسته با تابع چگالی احتمال زیر است. پارامتر  𝑋فرض کنید . 4

𝑓(𝑥) =
1

𝜃2
𝑥𝑒−𝑥 𝜃⁄  .  0 ≤ 𝑥 < ∞ . 0 < 𝜃 < ∞ 

 ای:سواالت فصل برآورد فاصله

نیمه رسانا، مایل است فاصله اطمینانی برای سود حاصل از فروش مدارهای خود  اییک فروشنده مدارهای مربوط به قطعه. 1

ای، ازای چه اندازه نمونهبهالف( باشد. واحد پولی  20بدست آورد. فرض کنید انحراف معیار سود حاصل از فروش مدارها برابر 

 40برابر  %99ای، طول فاصله اطمینان ازای چه اندزاه نمونهواحد پولی خواهد بود؟ ب( به 40برابر  %95طول فاصله اطمینان 

 واحد پولی خواهد بود؟

تایی از این  20ساعت است. یک نمونه تصادفی  25وات، دارای توزیع نرمال با انحراف معیار  75طول عمر نوعی المپ . 2

درصدی دو طرفه برای میانگین طول  95باشد. یک فاصله اطمینان ساعت می 1014ها، دارای طول عمری با میانگین المپ

 ها بیابید.عمر المپ

ها دهد که میانگین و انحراف معیار طول عمر الستیکالستیک خودرو نشان می 16نتایج حاصل از انجام تست جاده بر روی . 3

ها درصدی برای میانگین طول عمر الستیک 95باشد. یک فاصله اطمینان کیلومتر می 94/3645و  7/60139یب برابر به ترت

 بیابید.

ها انتخاب تایی از این میله 15شوند. یک نمونه های فلزی مورد استفاده در سیستم تعلیق خودرو تولید میدر کارگاهی، میله. 4

درصدی برای  95ها، یک فاصله اطمینان گیریشود. با توجه به نتایج به دست آمده از اندازهگیری میها اندازهشده و قطر آن

 های فلزی ارائه نمایید.میانگین قطر میله

24/8 23/8 20/8 25/8 24/8 

25/8 20/8 26/8 26/8 21/8 

24/8 28/8 19/8 23/8 23/8 
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 پارامترهای فرض در مورد یک آزمون - ششنمونه سواالت فصل 

درجه است. ممکن است این ادعا  3/64. یک سازنده الستیک مصنوعی مدعی است که میانگین سختی محصوالتش برابر 1

درجه است. اگر میانگین  2ای انجام شود. سوابق حاکی از آن است که انحراف معیار سختی الستیک درست نباشد، لذا باید تجربه

درجه تفاوت داشته  5/1باشد. همچنین اگر میانگین سختی تا  95/0ین نتیجه باید برابر باشد، احتمال رسیدن به ا 3/64واقعی 

نیست. الف( اندازه نمونة مورد نیاز  3/64به این نتیجه بیانجامد که میانگین واقعی برابر  80/0باشد، شیوه باید با احتمال حداقل 

درجه باشد، آیا باید نتیجه گرفت که  65انگین نمونه برابر برای این تجربه چقدر است؟ ب( براساس پاسخ قسمت الف، اگر می

درجه است، براساس پاسخ قسمت الف، احتمال این  65است؟ ج( وقتی که میانگین واقعی سختی معادل  3/64میانگین سختی 

 باشد را محاسبه کنید. 3/64گیری که میانگین سختی الستیک نتیجه

تر خرد پردوامهایی که ارتش میهایی بسازد که از پوتینواند برای مصرف ارتش، پوتینتکند که می. یک سازنده کفش ادعا می2

های سپاهیان به ترتیب دهد که میانگین و انحراف معیار عمر پوتینبوده و قیمت یکسانی داشته باشد. سوابق ارتش نشان می

کند. به منظور آزمودن د و از هرگونه تغییر استقبال میماه است. ارتش روابط نامطلوبی با فروشنده فعلی دار 2ماه و  12برابر 

 64کشد تا کند. میانگین مدتی که طول میجفت پوتین را به طور تصادفی میان سپاهیان توزیع می 64ادعای سازنده، ارتش 

تولیدکنندة جدید را  ، آیا ارتش باید ادعای05/0ماه است. به ازای سطح معنادار بودن  5/12جفت پوتین غیرقابل استفاده شود، 

 ماه باشد، احتمال پذیرش این فرض چقدر است؟ 375/11ها بپذیرد؟ در صورتی که میانگین واقعی عمر پوتین

ای موفق به ابداع فرآیند تولید جدیدی شده است که امیدوار است میانگین کارایی محصوالتش های رشته. یک سازندة المپ3

 المپ اجرا شده، به شرح زیر است: 10ای که با فعلی افزایش دهد. نتایج تجربه 5/9میانگین )برحسب لومن بر وات( را نسبت به 

045/12 278/9 

024/13 971/9 

871/9 250/10 

578/11 461/11 

851/10 515/11 
 

باشد، احتمال  11، آیا سازنده باید معتقد شود که کارایی افزایش یافته است؟ اگر کارایی معادل 05/0به ازای سطح معناداری 

 اظهار این مطلب که کارایی افزایش نیافته، چقدر است؟
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بیشتر نیست. از  0003/0گیری مدعی است که انحراف معیار سنجش با وسایل ساختة او، از . یک سازندة وسایل اندازه4

 9برد، خواسته شده است که ضمن انجام وظایف عادی خود، اطالع است و این وسیله را بکار میگری که از این ادعا بیتحلیل

است. الف(  0006/0گیری، دفعه اندازه 9در پایان معلوم شده است که انحراف معیار گیری را تکرار کند. دفعه یک رشته اندازه

باشد،  0005/0، آیا رد کردن ادعای سازنده قابل توجیه است؟ ب( اگر انحراف معیار واقعی برابر 01/0به ازای سطح معناداری 

𝜎احتمال رد کردن فرض  =  را محاسبه کنید. )به روش تحلیلی( 0/0003

 ت سری سوم :تمرینا

باشد. برای سنجش   30/8رود، باید برابر دار به کار میمحلول خاصی که به عنوان عامل واکنش 𝑝𝐻. در یک فرآیند شیمیایی، 1

𝑝𝐻 هایی از این نوع، مقادیری با انحراف معیار دانیم برای محلولروشی وجود دارد که می𝜎 = شود. از آن حاصل می 0/02

بتوان به این نتیجه دست  95/0باشد، با احتمال  30/8واقعاً  𝑝𝐻که آزمایش طوری طراحی شود که اگر تمایل بر این است 

انحراف داشته باشد، تمایل بر این است که احتمال کشف چنین تفاوتی،  30/8از  03/0به مقدار  𝑝𝐻یافت. از سوی دیگر، اگر 

، نتیجه چگونه خواهد بود؟ باشد 31/8در است؟ ب( اگر میانگین نمونة برابر بیشتر باشد. الف( اندازه نمونة مورد نیاز چق 98/0از 

نیست، چقدر  30/8معادل  𝑝𝐻باشد، با استفاده از شیوة فوق، احتمال کسب این نتیجه که   32/8واقعی مساوی  𝑝𝐻 ج( اگر

 است؟

∑تایی از یک توزیع نرمال، با  20. براساس یک نمونة 2 (𝑋𝑖 − �̅�)2 = 0/225𝑛
𝑖=1  فرض ،𝜎 = را به ازای مقدار  0/1

𝜎برای خطای نوع اول آزمایش کنید. احتمال پذیرش فرض  01/0 = 𝜎شود، اگر چقدر می 0/1 =  باشد؟ 0/2
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 های فرض در مورد دو پارامترآزمون - هفتنمونه سواالت فصل 

کند اگر الوار تازه به جای خشک شدن در کوره، در معرض هوا خشک شود، قطعات های چوبی ادعا می. یک سازنده نردبان1

های کناری نردبان ساخته شده از آن، تنش بیشتری خواهند داشت. اما با استفاده از الوار خشک شده در کوره، ممکن است هزینه

شده در معرض هوا، تنش بیشتری از که آیا الوار خشک. بنابراین، به منظور تعیین اینتوجهی کاهش یابدطور قابلعملیاتی به

درصد انجام دهد. او بسیار مایل است از  5شده در کوره دارد یا نه، سازنده قصد دارد آزمایشی با سطح معنادار بودن الوار خشک

کند که بهتر است اگر تنش مادة ا توجیه کند؛ اما فکر میالوار خشک شده در کوره استفاده کند، اگر نتایج تجربی این کار ر

شده در هوا ادامه شده در معرض هوا باشد، به استفاده از مواد خشککمتر از تنش مادة خشک 𝑝𝑠𝑖 100شده در کوره تا خشک

ده براساس تجربیات درصد بیشتر نشود. سازن 5دهد و مایل است مخاطره انجام یک تغییر روش غیرصحیح در این موقعیت، از 

است. او معتقد است که  𝑝𝑠𝑖 45شده در معرض هوا، مایل است بپذیرد که انحراف معیار این تنش گذشته در مورد الوار خشک

شده در کوره نیز به همین مقدار است. الف( آزمون مناسب برای استفادة سازنده را تعیین کنید. انحراف معیار تنش ماده خشک

شوند و با استفاده از اندازه های زیر از آزمون بند الف نتیجه مینة مورد نیاز را تعیین کنید. با فرض اینکه دادهب( اندازه نمو

 دست آمده در بند ب، سازنده چه تصمیمی باید بگیرد؟نمونة به

 شده در معرض هوا  میانگین تنش مادة خشک𝑝𝑠𝑖 1170  

 شده در کوره  میانگین تنش مادة خشک𝑝𝑠𝑖 1105 

برای تولید بنزین از نفت خام مورد بررسی قرار دارد. پیش از اتمام تجربه، روش دیگری  𝑋1. در یک آزمایش تجربی، روش 2

(𝑋2پیشنهاد می ) شود. چنین تصمیم گرفته شد که تحت شرایط یکسان، تنها در صورتی𝑋1  به نفع𝑋2  کنار گذاشته شود که

منظور تعیین انحراف معیارهای واقعی دو روش فوق، فرصت کافی وجود ی بیشتر باشد. بهتوجهطور قابلاستحصال دومی به

های ها را مساوی دانست، در دست نیست. مالحظات هزینه، بر اندازة نمونهنداشته است، هرچند دلیلی مبنی براینکه نتوان آن

های تصادفی زیر، توصیه درصد باشد، براساس نمونة 5کند. اگر سطح معنادار بودن برابر هایی تحمیل میقابل حصول، محدودیت

 اند.شما چیست؟ اعداد زیر معرف درصد استحصال از نفت خام

𝑋1 :23/2 . 26/6 . 24/4 . 23/5 . 22/6 . 25/7 . 25/5 

𝑋2 : 25/7 . 27/7 . 26/2 . 27/9 . 25/0 . 21/4 . 26/1 

𝜇𝑥2با استفاده از شیوة باال، کدام مقدار 
− 𝜇𝑥1

𝜎⁄  شود؟درصد کشف می 80با احتمال 

اندود، متغیری تصادفی است. شواهد موجود این شده از کاغذ مومهای ساخته. مقدار موم موجود بر سطح هر طرف از پاکت3

کند که تغییرپذیری مقدار موم سطح داخلی کاغذ، از تغییرپذیری مقدار موم موجود بر سطح خارجی آن اعتقاد را تقویت می

 های زیر ثبت شده است:ها فراهم شده و دادهمشاهده از مقدار موم موجود بر هر طرف این پاکت 75ست. یک نمونه از بیشتر ا

 موم برحسب پوند در واحد سطح

 سطح خارجی سطح داخلی

�̅� = 0/652 �̅� = 0/948 
∑ 𝑌𝑖

2 = 84 ∑ 𝑋𝑖
2 = 91 
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تغییرپذیری مقدار موم سطح خارجی است، یک آزمایش به منظور تعیین اینکه آیا تغییرپذیری مقدار موم سطح داخلی، بیش از 

𝛼انجام دهید. ) = 0/01) 

تر سخت شدن بتن و . نوع جدیدی قالب برای تهیة بتن ساخته شده است. تصور کنید که قالب جدید مزایایی از قبیل سریع4

تردید شده است. از نظر اقتصادی،  غیره نسبت به قالب استاندارد دارد؛ اما در مورد استحکام نهایی محصول کامل شده ابراز

 ها به شرح زیرند:پذیر است و دادهانجام دادن تنها سه مشاهده از هر قالب امکان

  (𝑝𝑠𝑖مقاومت فشاری )

 انباشته قالب استاندارد قالب جدید
4020 4680 1 

3940 4650 2 
3980 4530 3 

 

𝛼یابد؟ )کاهش می الف( آیا با استفاده از قالب جدید، مقاومت فشاری بتن = 𝜎𝐷( ب( اگر 0.05 = باشد، به منظور  90

 درصد، به چند مشاهده نیاز است؟ 90در مقاومت فشاری با احتمال حداقل  𝑝𝑠𝑖 200کشف کاهشی معادل 

 

 تمرینات سری چهارم:

ایم و نتایج زیر را برحسب هایی روی هر نوع سیم انجام دادهبیشتر است. آزمایش 𝐵از سیم  𝐴شود که مقاومت سیم . گفته می1

 گیرید؟ای میایم. با فرض تساوی انحراف معیارها، چه نتیجهاهم به دست آورده

 𝐵سیم  𝐴سیم 

135/0 140/0 

143/0 138/0 
136/0 145/0 

142/0 142/0 

138/0 144/0 
140/0 137/0 

 

𝑆𝑥ها مورد آزمایش قرار گیرد. اگر . در مورد مسئله یک، تصمیم گرفتیم که تساوی واریانس2
2 = 𝑆𝑦و  960

2 = باشد،  1330

𝛼در مورد صحت این فرض تحقیق کنید. ) = 0/01) 

 

 

 



ali-chegini.com                            mail@ali-chegini.com  

 برازانیدن خطوط مستقیم )رگرسیون( - نهنمونه سواالت فصل 

 شود.( استفاده می𝑥در یک محلول مفروض، از معرف شیمیایی )(، 𝑌به منظور بدست آوردن رسوب از یک مادة خاص ). 1

 ها عبارتند از:داده

𝑥 𝑌 𝑥 𝑌 𝑥 𝑌 
0/7 4/10 4/6 1/11 2/7 4/8 
0/8 7/12 8/6 3/12 8/4 4/5 

3/7 3/10 0/8 3/13 2/5 3/6 

6/4 0/7 0/6 4/8 9/4 8/6 
2/4 1/5 7/6 5/9 4/5 0/8 

 

𝑥الف( خط را به روش حداقل مربعات برآورد کنید. ب( اگر  = باشد، امید ریاضی مقدار رسوب را برآورد کنید. ج( فاصلة  7/1

𝑥درصدی برای امید ریاضی مقدار رسوب نظیر  95اطمینانی  = ای پیدا کنید که بینیتعیین کنید. د( فاصله پیش 7/1

 درصد باشد. 95از معرف در آن،  واحد 1/7احتمال قرار گرفتن مقدار رسوب نظیر 

ها نسبتاً ساده است. اگر مقاومت برشی را گیری قطر آنکه اندازهها مشکل است، حال آن. تعیین مقاومت برشی نقطة جوش2

 ها عبارتند از:بینی کرد، این اقدام مزایایی دارد. دادهگیری قطر جوش پیشبتوان براساس اندازه

(𝑥 قطر جوش )چ()این 0001/0 (𝑌( مقاومت برشی )𝑝𝑠𝑖) 

400 370 
800 780 

1250 1210 

1600 1560 
2000 1980 

2500 2450 

3100 3070 
3600 3550 

4000 3940 

4000 3950 

 : مجموع22860 23250

 

را بیازمایید. ، فرض مساوی یک بودن شیب 01/0الف( خط حداقل مربعات را تعیین کنید. ب( با استفاده از سطح معنادار بودن 

باشد، امید ریاضی مقاومت  23/0باشد، احتمال پذیرش فرض بند )ب( چقدر است؟ د( اگر قطر جوش  01/1ج( اگر شیب واقعی 

 95اینچی در آن  23/0بینی پیدا کنید که احتمال قرار گرفتن مقاومت برشی نظیر قطری ( فاصله پیشبرشی را برآورد کنید. ه

 درصد باشد.
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 آنالیز واریانس - دهت فصل نمونه سواال

ای انجام کنند. تجربهکنیم چهار ماشین پرکننده کنسرو در یک کارخانه، محصوالتی با وزن غیریکنواخت ارائه می. فرض می1

 های حاصل از آن، برحسب اونس عبارتند از:دهیم که دادهمی

 ماشین وزن خالص
 لفا 25/12 27/12 24/12 25/12 20/12

 ب 18/12 25/12 26/12 22/12 19/12

 ج 24/12 23/12 23/12 20/12 16/12

 د 20/12 17/12 19/12 18/12 16/12

با هم  05/0ها در سطح معنادار بودن الف( جدول تحلیل واریانس را ارائه کنید. ب( با آزمایش معلوم کنید که آیا کار ماشین

 متفاوت است یا نه.

شیمیایی تحت شرایط متفاوت در زیر ارائه شده است. نتایج معرف فزونی مقادیر نتیجه میزان استحصال یک فرآیند خاص . 2

 پوند، برحسب دهم پوند است. 0/40بر 

  غلظت حالل بی اثر

 دما الف ب ج

 پایین 4 7 2

 متوسط 1 5 0

 باال 5 8 3

غلظت حالل بی اثر بر استحصال تأثیر  فرض کنید بین دما و غلظت حالل بی اثر، هیچ تأثیر متقابلی وجود ندارد. الف( آیا

𝛼ای دارد؟ )ای دارد؟ ب( آیا دما بر استحصال تأثیر عمدهعمده = 0/01) 

 

 آزمون برازندگی -نمونه سواالت فصل یازده 

 دهنده درجه حرارت خوانده شده توسط یک ترموستات برحسب فارنهایت است.های زیر نشان. داده1

9/556 9/549 3/566 7/551 0/544 4/549 3/559 3/530 

1/551 6/538 0/555 1/559 3/543 8/538 8/558 7/536 

 1/569 1/536 7/554 9/554 0/550 9/554 4/565 

های فوق طبق توزیع نرمال با میانگین توان فرض کرد دادهاسمیرنف را به منظور تعیین اینکه آیا می-الف( آزمون کولموگروف

𝛼شوند یا نه، انجام دهید. )میتعریف  100و واریانس  550 = 0/05) 

شوند های فوق طبق توزیع نرمال تعریف میتوان فرض کرد دادهب( آزمون برازندگی مربع کای را به منظور تعیین اینکه آیا می

𝛼یا نه، انجام دهید. ) = 0/05) 

 


