
 

 

 .  ترای حُ ایٗ سٛاالت سعی وٙیذ اتتذا ٔطاِة ٌفتٝ شذٜ در سر والس ٚ وتاب را ٔطاِعٝ وٙیذ:تًجٍ

 . ٞیچ تٕریٙی تعذ از ایٗ زٔاٖ دریافت ٘خٛاٞذ شذ. (9:10ساعت ) اسفٙذ ، در ا٘تٟای والس درس استاد 13 شٙثٝ : زمان تحًیل

.  تمیٝ ی تٕریٙات دارای ٕ٘رٜ اضافی ٞستٙذ.  ٔشخص شذٜ ا٘ذ پاسخ دٞیذرً٘ آتیتٝ عّت تاخیر در آپّٛد تٕریٙات فمط تٝ تٕریٙاتی وٝ تا 

 

 :سًاالت تشریحی

 . ترای ٞیستٌٛراْ زیر، جذَٚ فراٚا٘ی را استخراج ٕ٘اییذ ٚ تٝ وٕه آٖ ٔتٛسط دادٟٞا را تذست آٚریذ(*) -1

 

یا )درتارٜ ی ا٘تخاب خٛد تٛضیح دٞیذ وذأیه از شاخصٟای ٔروسی، تیشتر از تمیٝ تحت تاثیر دادٞی پرت لرار ٔیٍیرد؟ -2

 . (تا ٔثاَ ٘شاٖ دٞیذ

 .٘شاٖ دٞیذ ٔیاٍ٘یٗ حساتی در یه تصاعذ ٞٙذسی تراتر ٔیاٍ٘یٗ جّٕٟی اَٚ ٚ ٔیاٍ٘یٗ جّٕٟی آخر است -3

 .٘شاٖ دٞیذ ٔجٕٛع لذر ٔطّك فاصّٟی دادٟٞا از ٔیا٘ٝ، وٕتر از ٔجٕٛع لذر ٔطّك فاصّٟی دادٟٞا از ٞر عذد دیٍر است(*) -4

)٘شاٖ دٞیذ اٌر تاتع (*) -5 )f xتاشذ، ٔیاٍ٘یٗ تاتعی ٘یس یىٙٛاخت خٛاٞذ تٛد اویذاً یىٙٛاخت . 

 

 :  سًاالت کًتاٌ

 . در ٞر ٔٛرد ٌسیٙٝ صحیح را ا٘تخاب وردٜ ٚ در ٔٛرد ا٘تخاب خٛد تٛضیحی وٛتاٜ تٙٛیسیذ

ٔتحروی فاصّٝ  -1
1a را تا سرعت 

1v ّٝفاص ٚ
2a را تا سرعت 

2v ٚ ... ّٝفاص ٚ
na را تا سرعت 

nv طی ٔیىٙذ ٔتٛسط

 سرعت در وُ فاصّٝ طی شذٜ تا وذاْ ٔیاٍ٘یٗ لاتُ تیاٖ است؟

 ٞیچىذاْ(4(               ٕٞساز )ٞارٔٛ٘یه (3حساتی          (2ٞٙذسی       (1

اعذاد خیّی تسري ٚ وٛچه ٘سثت تٝ اوثریت اعذاد ٚجٛد دارد از وذأیه از شاخص ٞای   ٍٞٙأی وٝ در یه تٛزیع ، -2

 ٔروسی زیر استفادٜ ٔی شٛد؟

 .ٔیاٍ٘یٗ ٞٙذسی (4ٔذ  (3ٔیا٘ٝ  (2ٔیاٍ٘یٗ  (1

 تا ثثات تریٗ شاخص ٔروسی وذاْ است؟ -3

 ٔیاٍ٘یٗ چارن اَٚ ٚ سْٛ(4ٔیاٍ٘یٗ (3ٔذ (2ٔیا٘ٝ  (1

                                                           
1
 Strictly monotonic 

 

 دا٘شىذٜ ٟٔٙذسی ترق- دا٘شٍاٜ صٙعتی أیروثیر

 دوتر غالٔرضا ٔرادی: ٔذرس-  تٕریٙات درس آٔار ٚ احتٕاالت ٟٔٙذسی 

 تٕریٗ سری اَٚ

 

 

 



 وذأیه از ٌسارٜ ٞای زیر درست است ؟ -4

a. جٕعیت ٞای آٔاری ٕٞیشٝ ٘أتٙاٞی ٞستٙذ. 

b. دادٜ ٞای تسیار تسري ٚ تسیار وٛچه تر ٔیا٘ٝ اثر ٘أطّٛب دار٘ذ. 

c. دادٜ ٞای تسیار تسري ٚ تسیار وٛچه تر ٔیاٍ٘یٗ اثر ٘أطّٛب دار٘ذ. 

d. ٞیستٌٛراْ تٛزیع فراٚا٘ی ٕٞٛارٜ یه ٕ٘ٛدار صعٛدی است. 

 

 وذأیه ازٔعیارٞای زیر ترای تعییٗ ٘ٛع واالیی وٝ در تازار تیشتریٗ ٔتماضی را داشتٝ تاشذ ٔٙاسثتر است؟ -5

 ٔیاٍ٘یٗ ٚز٘ی (4ٔیاٍ٘یٗ حساتی     (3ٕ٘ا   (2ٔیا٘ٝ  (1

 ٔیاٍ٘یٗ لذر ٔطّك ا٘حرافٟا از وذاْ یه از شاخصٟای ٔروسی ٔیٙیٕٓ است؟ -6

 ٔیاٍ٘یٗ چارن اَٚ ٚ چارن سْٛ(4ٔیا٘ٝ (3ٔذ  (2ٔیاٍ٘یٗ (1

 

 : MATLABتمریه 

 ا٘جاْ MATLABدر ٞر لسٕت رإٞٙایی ٞای الزْ ترای اجرا رٚی .  ا٘جاْ دٞیذMATLAB در ٞر سٛاَ، لسٕت ٞای ٔشخص شذٜ را تا :تًجٍ

َرگاٌ در مًرد وحًٌ .  وفایت ٔی وٙٙذکد پیادٌ سازی ي ومًدارَای خريجیتٟٙا پریٙت .  را پریٙت وٙیذخريجی کدالزْ ٘یست . شذٜ است

  .استفادٌ از یک تابع شک دارید الزم است بٍ راَىمای مطلب مراجعٍ کىید

 

 :تعذاد دا٘شجٛیاٖ والسٟای دا٘شىذٜ ٟٔٙذسی ترق تٝ لرار زیر است(*) -1

33 ،46 ،3 ،34 ،51 ،6 ،47 ،24 ،35 ،52 ،40 ،42 ،40 ،41 ،34 ،47 ،50 ،38 ،36 ،47 ،21 ،41 ،37 ،37 ،35 ،30 ،32 ،30 ،29 ،26 ،43 ،

34 ،31 ،42 ،23 ،45 ،35 ،26 ،30 ،31 

a)  شأُ فراٚا٘ی ٔطّك، فراٚا٘ی ٘سثی، فراٚا٘ی تجٕعی ٚ فرٚا٘ی تجٕعی )یه جذَٚ فراٚا٘ی ترای ایٗ دادٜ ٞا تشىیُ دٞیذ

  (. استفادٜ وٙیذMATLABترای ٔحاسثات از . )(٘سثی

 .  ترای ٔحاسثٝ ٔجٕٛع ٔمادیر ٔی تٛاٖ استفادٜ ورد()sum  از تاتع :راَىمایی

b) ٔیاٍ٘یٟٙای حساتی ، ٞارٔٛ٘یىی ٚ ٞٙذسی ایٗ دادٜ ٞا را حساب وٙیذ   . 

 . استفادٜ وٙیذ()sum  از تاتع :راَىمایی

c) ٞیستٌٛراْ ٚ چٙذ تر فراٚا٘ی ایٗ دادٟٞا را رسٓ  وٙیذ 

 . استفادٜ وٙیذ ()hist()ٚ plot   از تاتع:راَىمایی

d)  ا٘حراف استا٘ذارد دادٟٞا را ٔحاسثٝ وٙیذ (ُٔذ)ٔیا٘ٝ ، ٕ٘ا ٚ. 

 .استفادٜ وٙیذ ()mode() ٚ std  از تاتع :راَىمایی


