
 1صفحه  ( 4001)آمار مهندسیدرس 

 ن حائری عبدالرحماستاد درس: دکتر 

 ابوالفضل ملکی کمک مدرس: 

 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران 

 آزمون فرض برای یک نمونه  –  9نمونه سواالت فصل 

𝜎توان با توزیع نرمال با  طول عمر یک نوع باتری را می     .1 = ها تایی از این باتری 10تخمین زد. میانگین عمر یک نمونه    1.25

در   % 95ساعت است؟)سطح اطمینان را    40ها برابر توان ادعا کرد عمر این باتری ساعت محاسبه شده است. الف( آیا می   40.5برابر  

 به آن پی ببریم؟  % 90یم تا با احتمال ای استفاده کنساعت باشد، از چه اندازه نمونه  41ها ب( اگر عمر واقعی باتری ( نظر بگیرید.

 

 

ادعا    % 95توان با اطمینان  در جدول زیر داده شده، الف( آیا می   های مربوط به قد دانشجویان یک دانشگاه)بر حسب اینچ(داده   .2

 اینچ باشد، توان آزمون را محاسبه کنید.    63.5اینچ است؟ ب(اگر میانگین واقعی   65کرد که میانگین قد این دانشجویان حداقل  
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متر باشد این احتمال وجود دارد که در مراحل  میلی   0.01در تولید یک قطعه اگر انحراف معیار قطر سوراخ ایجاد شده بیش از   .3

متر گزارش  میلی  0.008  هاآن قطر  تایی از این قطعات گرفته و انحراف معیار  15مونتاژ اشکاالتی رخ دهد. فرض کنید یک نمونه  

𝛼متر است؟) میلی   0.01ها بیش از  سوراخ دارد تا نشان دهیم انحراف معیار  شده. الف( آیا دلیل محکمی وجود  = 0.01)     

 آزمون به آن پی ببریم چقدر است؟این مقدار فرض شده باشد، احتمال آنکه با  دو برابرانحراف معیار واقعی   ب( فرض کنید  

 

 

 

ساعت زمان عملیاتی خواهد داشت. آزمایشی    48بار شارژ کامل،  در یک آگهی تبلیغاتی ادعا شده، باتری یک تلفن همراه با هر    .4

توان  ساعت پایان یافت. آیا با این آزمایش می   48باتری پیش از    15باتری از این نوع انجام گرفت و در آن، زمان عملیاتی    5000روی  

𝛼کنند؟) ا نقض می های کارخانه شرایط ذکر شده در آگهی تبلیغاتی ردرصد از باتری   0.2ادعا کرد کمتر از   = 0.01) 

 


