
 تمرينات آمار و احتماالت مهندسيسري پنجم 
  )آزمون فرضهاي آماري ( 

  
ساعت با انحراف  1200ـ المپهاي تلوزيون موجود در بازار داراي ميانگين طول عمر 1

كارخانه اي المپ جديدي توليد كرده و مدعي است كه . ساعت هستند  300معيار 
براي . ساعت است  1200از ميانگين طول عمر المپهاي ساخت كارخانه اش بيشتر 

ساعت بدست  1265تايي انتخاب و ميانگين طول عمر  100بررسي اين ادعا يك نمونه 
  آيا ادعاي صاحب كارخانه درست است ؟. آمده است 

ـ يك كارخانه مواد شيميايي به گونه اي طراحي شده است كه روزانـه بطـور متوسـط    2
،  805،  785اين كارخانـه بـه ترتيـب     روز متوالي 5در . تن محصول داشته باشد  800
با فرض نرمال بودن ميزان محصول ، آيـا  . تن محصول داشته است  802و  793،  790

  اين داده ها نشان دهنده كاهش در حد متوسط ميزان محصول كارخانه است ؟
متوسط درجه حرارت ساالنه يك شهر از ميانگين متوسط درجه حرارت پـانزدهمين   ـ 3

انحراف معيار درجه حرارت سـاالنه شـهري در   . سال اندازه گيري شده است  روز هر ماه
سال گذشـته انحـراف    15در مدت . درجه فارنهايت بوده است  16ساله  100يك دوره 

درجـه فارنهايـت بـوده     18استاندارد درجه حرارت ساالنه را محاسبه كرده اند كه برابـر  
انحراف معيار درجه حـرارت سـاليانه ايـن     آيا اين اطالعات دليلي براين است كه. است 

  شهر از انحراف معيار درجه حرارت سابق شهر بيشتر است ؟
) نرمال توزيعبا  X ـ نمرات دانشجويان در كالس آمار متغير تصادفي6 )16,1μN  و

) نرمال با توزيع Yنمرات دانشجويان در كالس رياضي متغير تصادفي )25,2μN بوده و 
YX تايي از نمرات آمار داراي ميانگين  64نمونه تصادفي . مستقل از هم مي باشند  ,

آيا در سطح معني . مي باشد  85تايي از نمرات داراي ميانگين  65و نمونه تصادفي  80
  مي توان گفت كه ميانگين نمرات دو كالس يكسان است ؟ 1/0 ر دا
  
تا از هرنوع را  6  براي اين كار. مقايسه مي شوند با هم  ـ دو نوع محافظ سپر اتومبيل7

 20سپر هر كـدام از ماشـينها را بـا سـرعت      و سپسبه ماشين محكمي سوار مي كنند 
 جـدول   ينه تعميـرات بصـورت  هز. ديوار سختي برخورد مي دهند  هتر در ساعت بكيلوم

  :زير بدست آمده اند
  



  
  
  

 01/0با فرض نرمال بودن جمعيت ها و تساوي واريانسها ، آيا در سطح معني دار 
  ميانگين هاي دو جمعيت وجود دارد ؟  بينتوان گفت كه تفاوت   مي
نتايج زيـر   ,ABايش براي تعيين ميزان چسبندگي دو نوع روغن خودرو ـ با انجام آزم8

  :بدست آمده است 
  

  Aنوع   28/10  27/10  30/10  32/10  27/10  27/10  28/10  29/10
  Bنوع   31/10  31/10  26/10  30/10  27/10  31/10  29/10  26/10

  
  : فرض نرمال بودن دو جمعيت مطلوبست با 

  .مساوي بودن واريانس دو جمعيت را آزمون كنيد  02/0در سطح معني دار ) الف
مساوي بـودن ميـانگين هـاي دو     05/0با استفاده از نتيجه الف در سطح معني دار ) ب

  .جامعه را آزمون كنيد 
سـاعت بـا    1305به طـور متوسـط    A باطري اتومبيل ساخت كارخانه 9ـ طول عمر 9

بطـور    Bباطري اتومبيل ساخت كارخانـه  16ساعت و طول عمر  420انحراف استاندارد 
تحـت فـرض نرمـال    . ساعت بوده است  380ساعت با انحراف استاندارد  1210متوسط 

  بودن جمعيتها ،
  .را بيازمائيد  تساوي واريانسها 1/0در سطح معني دار ) الف 

آيا ميانگين طول عمر براي باطريهـاي دو كارخانـه يكسـان     1/0در سطح معني دار ) ب
  است ؟

  1نوع  119  102  165  123  148  107
  2نوع  129  133  151  112  115  134


