
 1صفحه  ( 4001)آمار مهندسیدرس 

 حائری ن عبدالرحماستاد درس: دکتر 

 ابوالفضل ملکی کمک مدرس: 

 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران 

 ای برای دو نمونهبرآورد فاصله  – 10نمونه سواالت فصل 

کارخانه   .1 بطری در  پر کردن  برای  دو دستگاه  از  وزن خالص  ای  با  نوشیدنی  از  استفاده می   16هایی  وزن  دانیم  می شود.  اونس 

𝜎1های پر شده توسط هر دستگاه از توزیع نرمال با انحراف معیار  خالص بطری  = 𝜎2و    0.020 =  کند.اونس پیروی می   0.025

های پر شده توسط این دو دستگاه پیدا  برای تفاوت بین میانگین وزن بطری  %95های زیر یک فاصله اطمینان  با توجه به داده 

 کنید.

 15.99 16.02 15.98 15.96 16.01 16.02 16.05 16.05 16.04 16.03 1 دستگاه

 16.00 16.01 16.02 16.04 16.03 15.99 16.01 15.96 15.97 16.02 2دستگاه 

 

 

های ها یکی از شاخصه دنده کنند که مقاومت این چرخ مورد استفاده در پرینتر لیزری را تولید می دنده  دو تامین کننده، چرخ   .2

تایی  16و از یک نمونه   12معیار   و انحراف  290تایی از محصول تامین کننده اول میانگین  10هاست. از یک نمونه  مهم کیفیت آن 

میانگین   دوم  کننده  تامین  معیار    321از  انحراف  است.  محا  22و  شده  اطمینان  سبه  فاصله  میانگین    %95یک  اختالف  برای 

 )فرض کنید انحراف معیارها با هم برابرند(.محصوالت دو تامین کننده پیدا کنید.

 

 

 

نفری زن انتخاب شد. هدف بررسی آن بود تا  21نفری از کارگران مرد و یک نمونه  25ای یک نمونه  در بخش مونتاژ کارخانه   .3

میان   تفاوتی  آیا  شود،  زمانی مشخص  خیر  عملکرد  یا  دارد  وجود  زن  و  مرد  نمونه کارگران  بررسی  از  پس  شد:  .  مشخص  ها 

𝑆𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛 = 1.02 𝑚𝑖𝑛   و𝑆𝑚𝑒𝑛 = برای نسبت انحراف معیار زمان مونتاژ کارگران مرد و زن    % 98فاصله اطمینان    . یک0.98

 ارایه دهید.

 

 

 

. قطعات ساخته شده در صورت وجود ترک و یا یک دست  شوداستفاده می   قطعاتی از دو دستگاه تزریق پالستیک در ساخت    .4

تایی گرفته شد و تعداد قطعات  300دستگاه یک نمونه  شوند. از قطعات ساخته شده توسط هر  نبودن سطح، معیوب شناخته می 

نمونه  در  موجود  ترتیب    2و    1های  دستگاه  معیوب  اطمینان    8و    15به  فاصله  یک  بود.  قطعات    % 95عدد  نسبت  تفاوت  برای 

 معیوب ساخته شده توسط این دو دستگاه پیدا کنید. 


