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تکليف شماره  ۴درس آمار و احتمال مھندسی پيشرفته

دانشگاه صنعتی اصفھان ارديبھشت ٩۵

بخش :٢
تحقيقی مرتبط با رشته تحصيلی خود ،درنظر بگيريد و در آن جمعيت مورد بررسی ،متغير مورد بررسی و پارامتر موردنظرتان را
تعيين نماييد .سپس دادهھايی را به عنوان نمونه ھای اخذ شده از جمعيت موردنظرتان ،درنظر بگيريد.
الف -برآورد نقطه ای و برآورد فاصلهای با ضريب اطمينان  %٩٨را جھت تخمين پارامتر موردنظرتان به دست آوريد .فاصله
اطمينان به دست آمده را تفسير نماييد .توضيح دھيد که چرا چنين تفسيری می تواند معتبر باشد )به مفھوم برآورد فاصلهای قبل از
نمونهگيری توجه کنيد(.

ب -آزمون فرض يکطرفهای را مرتبط با پارامتر موردنظر تعيين کنيد .بيان کنيد که چرا در اين تحقيق ،اين آزمون فرض حايز
اھميت بوده است .در مورد دليل صورتبندی فرضھايتان توضيح دھيد .اندازه آزمون را  ٠/١درنظر بگيريد .تفسير  ٠/١چيست؟
توجه :برای پاسخ به اين سوال از دو روش محاسبه مقدار بحرانی و نيز پی-مقدار استفاده کنيد.

بخش.٣
تحقيقی را مرتبط با رشته تحصيليتان درنظر بگيريد که در آن ھدف استنباط در مورد تفاضل ميانگينھای دو متغير باشد و طرحريزی
آزمايش به دو صورت نمونهھای زوجی و مستقل ،امکانپذير است .سپس دادهھايی را به عنوان نمونه ھای اخذ شده از جمعيتھای
مرتبط با متغيرھای موردنظرتان ،درنظر بگيريد.
الف -ابتدا نحوه جمعآوری نمونهھا به روش مستقل را توضيح دھيد .سپس برآورد نقطهای و برآورد فاصلهای با ضريب اطمينان
 %٩٠جھت تخمين تفاضل ميانگين ھا به دست آوريد .ھمچنين آزمون فرضی را در مورد تفاضل ميانگين ھا طراحی نماييد .بيان کنيد
که چرا بررسی اين آزمون برای شما اھميت دارد .در مورد دليل صورتبندی فرضھايتان توضيح دھيد.
ب -قسمت الف را برای روش زوجی تکرار کنيد.
ج -توضيح دھيد که اگر طرح ريزی نمونهگيری اين تحقيق بر عھده شما باشد ،چه موقع از روش زوجی و چه موقع از روش
نمونهھای مستقل ،استفاده خواھيد کرد.





اندازه آزمون ھا را  ٠/١درنظر بگيريد.
اندازه نمونه ھا را کمتر از  ٣٠درنظر بگيريد.
فرض نرمال بودن را به وسيله رسم ھيستوگرام  p‐p plot ،و انجام آزمون فرضھا بررسی نماييد.

موفق باشيد.

