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دانشجویان محترمی که نام خانوادگی آنها از (الف – س ( گروه 𝑨 و دانشجویانی که نام خانوادگی ان ها از (ش –
ی) است گروه 𝑩

سواالت مشترک
-1تابع چگالی احتمال متغير تصادفی پيوسته 𝑥 به صورت زیر می باشد:
0≤𝑥≤1
1≤𝑥≤2
سایر مقادیر

𝑥
𝑐
𝑥 𝑓𝑥 (𝑥) = { −
0

الف :مقدار متغير 𝑐 را بدست آورید .
ب :تابع توزیع متغير تصادفی 𝑥 را به دست اورید.
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ج :احتمال ) 𝑃(2 ≤ 𝑥 ≤ 2را یکبار با استفاده از تابع چگالی )𝑥( 𝑥𝑓 و یکبار با استفاده از تابع توزیع )𝑥( 𝑋𝐹 در نقطهی 𝑥
محاسبه نمایيد
د 𝐸(𝑥) :و )|𝑥| 𝐸(𝑥 2 − 2و )| E(x|xرا به دست اورید
 -2فرض کنيد تابع چگالی احتمال توأم متغيرهای تصادفی 𝑦  𝑥 ,به صورت زیر است
𝑡2 𝑒 𝑡 + 𝑒 −
+
∞ < 𝑡 < ∞; −
3
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= )𝑡( Mx

مطلوبست مقادیر ) 𝑟 𝑥(𝐸 را برای مقادیر . 𝑟 ≥ 1
 -3در یک جعبه  21مهره موجود می باشد که هر مهره دارای یکی از شماره های 1و 2و 3و  4و 5و  6می باشد  .در ضمن به تعداد
عدد نوشته شده بر روی هر مهره از همان مهره درون جعبه موجود است .یک مهره از درون جعبه خارج می کنيم اگر متغير
تصادفی 𝑥 شماره مهره خارج شده باشد.
الف :مطلوبست مقادیر احتمالی که متغير 𝑥 به خود می گيرد.
ب :تابع توزیع برای متغير تصادفی را بدست آورید .

 -4تابع توزیع برای متغير تصادفی گسسته  Tبه صورت زیر است .تابع احتمال ان را به دست اورید.
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𝑡 < −1
−1≤𝑡 <0
0≤𝑡<2
2≤𝑡<3
3≤𝑡<5
𝑡≤5
-5فرض کنيد تابع چگالی احتمال توام متغيرهای تصادفی 𝑌  𝑋,به صورت زیر باشد
0≤𝑦≤𝑥≤1
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

𝑦𝑎𝑒 𝑥+
0

{ = )𝑦 𝑓𝑥𝑦 (𝑥,

الف :توابع چگالی حاشيه ای 𝑌  𝑋,را به دست اورید.
ب :مقادیر) 𝑃(𝑋 < 0.5و )𝑌 𝑃(𝑋 < 2و )𝑦 = 𝑥(𝑃 را به دست اورید
-6تمرینات زیر را از کتاب اصلی درس حل نمایيد:
صفحه

گروه الف

گروه ب

فصل دوم کتاب امار

78

6-11-11

11-13-18

فصل سوم کتاب امار

151

2-4-7

3-5-1

نکات مهم:
 -1پاسخ تمام تمرینات به پست الکترونيک درس ارسال شود stochastic.control2016@gmail.com
 -2تاخير در ارسال تمرینات بر روی نمره تاثير گذار خواهد بود .تاخير بيش از حد قابل قبول نيست.
 -3در پاسخ به تمرینات و خصوصاً شبيه سازیها ،تحليل بسيار مهم است .هدف از شبيهسازی درك مفاهيم است نه داشتن چند
عکس.
-4در صورت اشکال از طریق ایميل درس ویا زمان در نظر گرفته شده برای این موضوع (شنبه ها  12الی  )13به آزمایشگاه
شناسایی سيستم مراجعه نمایيد.
موفق باشيد

