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جدول زیر  با خط کش دقیق  می سنجید. طور تصادفی از خط تولید برمی دارید و درازای آنها را با دقت دهم اعشار -1

کارخانه را نشان می دهد. با کمک فرمول  2درازای بردهای الکترونیکی نمونه های تصادفی مقادیر اندازه گیری های 

 ) تا یک رقم اعشار ( و بر حسب میلیمتر هستند. SIمگی در ه هایی که به شما داده شده است به سواالت جواب دهید.

 

کارخانه  12.3 16.7 18.0 13.0 12.9 16.0 15.5 16.9 14.4 12.7
A 

کارخانه  16.7 13.4 14.2 12.7 18.0 17.4 15.8 15.8 14.7 13.0
B 

 

 چقدر است؟ از فرمول روبرو حساب کنید. در هر کارخانه مقدار میانگین درازای این بردها -الف

 میانگین = جمع اندازه گیری ها تقسیم بر تعداد

 را از طریق فرمول روبرو بدست آورید.از میانگین هر کارخانه انحراف داده ها  -ب

 قدر مطلق ) هر عدد منهای مقدار میانگین ( انحراف دادها = 

 میانگین همان کارخانه را از فرمول زیر بدست آورید.متوسط انحراف داده های هر کارخانه از  -ج

 متوسط انحراف داده ها = انحراف داده ها تقسیم بر تعداد

 میانگین توان دوم انحراف ها را واریانس می گوییم. از فرمول زیر برای هر کارخانه بدست آورید. -د

   

𝑆𝑛 میزان واریانس نمونه های کارخانه = √
Σ𝑖=1

𝑛 (𝑥𝑖−�̅�)

𝑛
 

𝑆𝑛−1  میزان واریانس کل نمونه های  کارخانه = √
Σ𝑖=1

𝑛 (𝑥𝑖−�̅�)

𝑛−1
 

 به صورت فاصله اطمینان  زیر گزارش کنید.درستی  %95هر کارخانه را با احتمال تولیدات برد عدد نهایی درازای  -ذ

 1.96عدد اندازه گیری شده بردهای کارخانه = مقدار میانگین بعالوه منهای عدد واریانس کل ضربدر 

𝑋𝐴 = �̅� ± 1.96 × 𝑆𝑛−1= 𝑋 ̅̅̅̅ ± 𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 

شرکت زیمنس با کدام  خطای کمتری در طراحی و ساخت بردهای اندازه گیری شده دارد؟ 19سوال کدام کارخانه  -2

 بردها خواهد داشت؟ درازای  کمتری درو خرابی کارخانه قرارداد ببندد ضایعات 
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