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 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران 
 

 اینمونه های ع نرمال و سایر توزیعتوزی

میلیون گالن    45میلیون گالن در روز و انحراف معیار    310مصرف آب شهری در فصل تابستان دارای توزیع نرمال با میانگین    .1

باشد. الف( میلیون گالن می  350باشد. در اطراف شهر منابعی برای ذخیره آب در ایجاد شده که ظرفیت آنها حدود  در روز می 

  % 99در یک روز را محاسبه کنید. ب( ظرفیت مخزن را به چه مقداری برسانیم تا با احتمال  احتمال مواجه شدن شهر با کمبود آب  

 تامین آب شهر در هر روز اطمینان حاصل کنیم. 

 

مستقل با    نرمال هایهر قطعه نهایی مونتاژ شده در کارگاه از سه قسمت مستقل تشکیل شده که طول هر قسمت از توزیع   .2

  64کند. از قطعات نهایی کارگاه متر مربع تبعیت می سانتی   4و  6و  4های  متر و واریانس سانتی   4و    3و  3های به ترتیب میانگین

 متر باشد چقدر است؟ سانتی 11تا  9ایم. احتمال اینکه متوسط طول این تعداد بین نمونه به تصادف انتخاب نموده

 

تایی گرفته  16باشد و یک نمونه   10و انحراف معیار  μها دارای توزیع نرمال با میانگین  د نقطه جوش اگر مقاومت برشی منفر  .3

پوند بین میانگین مقاومت برشی نمونه و میانگین توزیع چقدر است؟ ب( برای    1شود، آنگاه: الف( احتمال وجود تفاوتی کمتر از  

 یاز است؟گردد، چند مشاهده ن  0.9آنکه مقدار احتمال فوق برابر  

 

,𝑋1~𝑁(𝜇1فرض کنید    .4 𝛿
,𝑋2~𝑁(𝜇2و   (2 𝛿

 باشند، مقدار احتمال زیر را محاسبه کنید: (2

𝑃(𝑋1 − 𝜇1 > √(𝑋2 − 𝜇2)
2) 

 

,𝑋1)شوند. مختصات اصابت تیر اول را با  دو تیر مستقل از هم به سمت هدفی شلیک می   .5 𝑌1)    و تیر دوم(𝑋2, 𝑌2)   را با  نشان

,𝑋1دهیم.  می  𝑌1     دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار𝛿1    و𝑋2, 𝑌2  نیز دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف  

,𝐷1هستند. اگر    𝛿2معیار   𝐷2    فاصله محل اصابت تیرها از مرکز هدف باشند، نسبت
𝛿1

𝛿2
  0.90را طوری تعیین کنید تا با احتمال    

𝐷1رابطه   < 𝐷2 .برقرار باشد 

 

ترتیب  های به دو با توزیع نرمال و میانگین صفر و واریانس   های تصادفی مستقل هرنمونة   𝑌9تا    𝑌1و    𝑋7تا    𝑋1فرض کنید  .  6
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𝑖=1  𝑌𝑗انحراف معیار نمونة    𝑆𝑦و    𝑋𝑖میانگین نمونة    �̅�را بیابید. ب( اگر    {

𝑃(𝑎�̅�را چنان تعیین کنید که رابطة    𝑎باشد، مقدار ثابت   > 𝑆𝑦) =  برقرار باشد.  0.05
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