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خدا نام به
١٣٨٨ تیر ٣١ شنبه چهار تاريخ آن كاربرد و ترماحتمال پایان امتحان

ساعت ٣ مدت:
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صدق1 Γ(t + 1) = tΓ(t) تساوی در گاما تابع (راهنمایی: كنید محاسبه را (t, λ) های پارامتر با گاما تصادف متغیر یك میانگین الف)
نمره) ١٠) كند). م

P(X 6 برای(2 پایین كران یك ماركوف نامساوی از استفاده با است. (t, λ) = (30, پارامترهای(20 با گاما تصادف متغیر Xیك ب)
نمره) ١٠) كنید. پیدا

احتمال2 با كه طوری به كنید پیدا را ساعت حسب بر T مقدار حداكثر سوزد. م كاركرد ساعت 1000 از بعد معموال المپ نوع یك
نمره) ١٠) .(ln(1

2
) ≈ −0, 6931 (توجه: نسوزد كاركرد ساعت T از قبل المپ ،1

2
حداقل

با3 بتا توزیع یك ،(0, 1) بازه از ر، دی ی از مستقل و شده انتخاب نواخت ی طور به اعداد از تایی 2n + 1 نمونه یك میانه دهید نشان
نمره) ١٠) است. (n + 1, n + 1) پارامترهای

Rانتخاب نواخت ی طور به x+ y 6 1 و y > 0 ،x > 0 كه (x, y) نقاط از ل متش ل ش مثلث ناحیه از تصادف طور به نقطه یك الف)
ای حاشیه ال چ توابع ،(X, Y ) از f(x, y) توام ال چ تابع باشد، نقطه این عرض مختصات Y و طول مختصات X اگر شود. م
نمره) ١٠) آورید. دست به را fX|Y شرط ال چ تابع و X + Y ال چ تابع ،fX

به را W = X/Y و V = X + Y توام ال چ تابع هستند. (0, 1) بازه روی نواخت ی مستقل تصادف متغیر دو Y و X ب)
نمره) ١٠) هستند؟ مستقل W و V آیا آورید. دست

Sای جمله چند ریشه دو هر اینكه احتمال هستند. (0, 1) بازه از شده انتخاب مستقل، و نواخت ی طور به تصادف عدد دو C و B الف)
نمره) ١٠) كنید. پیدا را باشند حقیق x2 + Bx + C

آن كه است شلوغ آنقدر خیابان ، زمان بازه این در كند. مراجعه بانك یك به صبح 12 تا 11 ساعت بین خواهد م شخص ب)
نیز پلیس یك خرد. م جان به بانك، جلو را خود اتومبیل دوبل كردن پارك انجام تخلف ، حوال آن در پاركینگ نبود علت به شخص
كنید فرض همچنین شد. ب طول دقیقه 20 بانك در شخص آن كار كنید فرض كند. م عبور بانك آن جلو از بار یك 12 تا 11 ساعت بین
در شخص آن كه مدت در آنكه احتمال باشد. نواخت ی طور به و ر همدی از مستقل 12 تا 11 زمان بازه در شخص آن و پلیس رسیدن
نمره) ١٠) كنید. پیدا را نكند جریمه را او پلیس است بانك

T(نمره ١٠) كنید. پیدا P(X > c) برای باال كران یك چرنوف، كران از استفاده با است. استاندارد نرمال متغیر یك X الف)

موفق زدن، حدس با تنها فردی اینكه احتمال دارد. صحیح گزینه یك تنها سوال هر است. سوال 48 دارای ای گزینه چهار آزمون یك ب)
نمره) ١٠) كنید. پیدا تقریبی طور به را دهد صحیح جواب سوال 15 به حداقل شود
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