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  ٩۵ارديبھشت  دانشگاه صنعتی اصفھان                                      درس آمار و احتمال مھندسی پيشرفته    ۴تکليف شماره 

 

  :٢بخش 

و در آن جمعيت مورد بررسی، متغير مورد بررسی و پارامتر موردنظرتان را  درنظر بگيريدتحقيقی مرتبط با رشته تحصيلی خود، 
  يت موردنظرتان، درنظر بگيريد.ھايی را به عنوان نمونه ھای اخذ شده از جمع سپس داده تعيين نماييد. 

% را جھت تخمين پارامتر موردنظرتان به دست آوريد. فاصله ٩٨ای با ضريب اطمينان  برآورد نقطه ای و برآورد فاصله - الف
از ای قبل  اطمينان به دست آمده را تفسير نماييد. توضيح دھيد که چرا چنين تفسيری می تواند معتبر باشد (به مفھوم برآورد فاصله

  گيری توجه کنيد.) نمونه

  

، اين آزمون فرض حايز تحقيقرا مرتبط با پارامتر موردنظر تعيين کنيد. بيان کنيد که چرا در اين  ای آزمون فرض يکطرفه -ب
  چيست؟ ١/٠درنظر بگيريد. تفسير  ١/٠اندازه آزمون را  . ھايتان توضيح دھيد در مورد دليل صورتبندی فرض اھميت بوده است.

  مقدار استفاده کنيد.-و نيز پیبرای پاسخ به اين سوال از دو روش محاسبه مقدار بحرانی  توجه:

  

  .٣بخش

ريزی  ھای دو متغير باشد و طرح استنباط در مورد تفاضل ميانگين رنظر بگيريد که در آن ھدفدمرتبط با رشته تحصيليتان تحقيقی را 
ھای  يتھايی را به عنوان نمونه ھای اخذ شده از جمع سپس داده پذير است. ھای زوجی و مستقل، امکان آزمايش به دو صورت نمونه

  .موردنظرتان، درنظر بگيريد ایمرتبط با متغيرھ

ای با ضريب اطمينان  ای و برآورد فاصله هھا به روش مستقل را توضيح دھيد. سپس برآورد نقط آوری نمونه ابتدا نحوه جمع - الف
% جھت تخمين تفاضل ميانگين ھا به دست آوريد. ھمچنين آزمون فرضی را در مورد تفاضل ميانگين ھا طراحی نماييد. بيان کنيد ٩٠

  ھايتان توضيح دھيد. که چرا بررسی اين آزمون برای شما اھميت دارد. در مورد دليل صورتبندی فرض

  ف را برای روش زوجی تکرار کنيد.القسمت  -ب

از روش  د، چه موقع از روش زوجی و چه موقعاين تحقيق بر عھده شما باشگيری  نمونهتوضيح دھيد که اگر طرح ريزی  -ج
  ھای مستقل، استفاده خواھيد کرد. نمونه

  

  درنظر بگيريد.  ١/٠اندازه آزمون ھا را 

  درنظر بگيريد. ٣٠اندازه نمونه ھا را کمتر از 

 را به وسيله رسم ھيستوگرام ل بودن فرض نرما، p‐p plot ھا بررسی نماييد. و انجام آزمون فرض 

 

  موفق باشيد.


