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مهر دایرٌ 

 امتحاوات

 شمارٌ صىذلی:                    کارشىاسی مقطع:                        رشتٍ:            رٌ داوشجًیی:              شما                وام ي وام خاوًادگی:     

              نمره 16مجمًع بارم:    دقیقه 183يقت:  27/33/96  تاریخ امتحان:                                فالح مقدم دکتر وام استاد:  آمار مهندسی :وام درس

  8:33:امتحان ساعت   دو :صفحات تعذاد  نداردویاز: ي کتاب  جسيٌ دارد  :حساب ویاز ماشیه   اردد ک وًیس ویاز:چ  دارد پاسخىامٍ ویاز:

  سًاالت 

 ًوزُ( 2( تِ سَاالت سیز پاسخ دّید. ) 1 

 ًوایی ًااریة ّستٌد؟ هثال تشًید. آیا لشٍها تزآٍردگزّای تدست آهدُ اس رٍش هاکسیون درست -الف 

 ًوایی ًاٍردا ّستٌد؟ هثال تشًید. هاکسیون درستآیا تزآٍردگزّای تدست آهدُ اس رٍش -ب

 ، هیاًگیي کاراتز است یا هیاًِ؟ μّای ًزهال تزای تزآٍرد  در ًوًَِ -ج

 رائَ را تٌَیسید.-صَرت راتطِ کزاهز-د

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

( ) یک ًوًَِ تصادفی اس یک تَسیغ ًوایی تا تاتغ چگالی        1 ( اگز 2 تاضٌد، یک تزآٍردگز  0  تزای        

 ًوزُ( 1.5تیاتید. )  MLEاس رٍش    λتزای پاراهتز 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

( ) یک ًوًَِ تصادفی اس یک تَسیغ تصادفی تا تاتغ چگالی        1 ( اگز3 تاضد، یک   1  تزای  2    (1  ) 

 ًوزُ( 1.5) اس رٍش گطتاٍرّا تیاتید. λتزآٍردگز تزای پاراهتز 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ًوزُ( 2درصدی تزای اًحزاف هؼیار جاهؼِ تیاتید. ) 90تایی اػداد سیز حاصل ضدُ است. یک تاسُ اطویٌاى  12( در یک ًوًَِ  4

2 ،2 ،1،1 ،2 ،3 ،4 ،4 ،5 ،6 ،1 ،5                                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

یقِ تا دق 80تار اس کارافتادگی دستگاُ اٍل تطَر هتَسط  61دّد کِ سهاى تؼویز در  ای اس دٍ دستگاُ کپی ًطاى هی هطالؼِ ( 5

دقیقِ  18دقیقِ تا اًحزاف هؼیار  88تار اس کار افتادى دستگاُ دٍم تطَر هتَسط  61دقیقِ ٍ سهاى تؼویز در  20اًحزاف هؼیار 

  ًوزُ( 2گیزی تیاتید. )  درصدی تزای ًسثت ٍاریاًسْای دٍ جاهؼِ هَرد ًوًَِ 98است. یک تاسُ اطویٌاى 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

تز اس هزداى ّستٌد ٍ در  هَرد ٍجَد دارد کِ سًاى حداقل یک سال هسي 18هتقاضی سٌد اسدٍاج در دفتز الف  500( در تیي 6

تز اس هزداى ّستٌد. یک تاسُ  ٍجَد دارًد کِ سًاى حداقل یکسال هسي هَرد 68دفتز ب  درهتقاضی سٌد اسدٍاج  400تیي 

 ًوزُ(              2هَضَع در دٍ جاهؼِ تیاتید. )درصدی تزای تفاضل ًسثتْای ٍاقؼی ایي  95اطویٌاى 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 اداهِ سَاالت در پطت تزگِ

 



 اداهِ سَاالت

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

صَرت  ( در تحقیقات هزتَط تِ اًَاع سَخت هَضک کِ تا ّدف تقلیل سهاى تاخیز تیي لحظِ آغاس فزایٌد اًفجار ٍ لحظِ اًفجار7

است. قزار است  ثاًیِ 0.05گیزد، تصَر تز ایي است کِ اًحزاف هؼیار سهاى هذکَر تزای  سَخت هتداٍل ٍ سَخت جدید تزاتز   هی

هیشاى  هَضک را تا سَخت جدید ضلیک کٌین. اگز در اثز استفادُ اس سَخت جدید سهاى تِ  35هَضک را تا سَخت هتداٍل ٍ  35

ثاًیِ  0.231ٍ  0.271تایی هذکَر هقادیز  35ادُ اس سَخت جدید قاتل تَصیِ خَاّد تَد. در ًوًَِ ثاتیِ کاّص یاتد، استف 0.09

درصد، آیا سَخت جدید را  95تا قطؼیت  آید. سَخت هتداٍل ٍ سَخت جدید تدست هی تزای تزای هتَسط سهاى تاخیز تِ تزتیة

 ًوزُ(                               2کٌید. )  پیطٌْاد هی

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ًوزُ( 3) هتز تدست آهدُ است. ( در یک تزرسی هیشاى قد فزسًداى ٍ پدراى آًْا اػداد سیز تزحسة ساًتی8

 

 178 158 173 163 170 160 165 قد پدر

 173 168 175 165 173 168 173 قد فزسًد

 

 الف( هؼادلِ خط کوتزیي هزتؼات را کِ تقزیثی تزای قد فزسًداى تزاساس قد پدراى است، تیاتید.

 ساًتی هتز تاضد، قد فزسًد اٍ چقدر خَاّد تَد. 185تیٌی کٌید اگز قد پدری  ب( پیص

𝛼ج( اگز هؼادلِ خط رگزسیَى تصَرت   β      درصدی تزای  95تاضد، تا تَجِ تِ جدٍل فَق یک تاسُ اطویٌاىβ     .تیاتید 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 اػداد هَرد ًیاس : 

 

 0 025  1 96              0 05  1 645 
 

 0 05 11
2  19 675      0 95 11

2  4 575        
 
 0 01 60 60  1 89    0 025 5  2 571                

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 
 

 


