
 باسمه تعالی

 فرآیندهای تصادفیترم درس امتحان میان

 -----نیمسال اول سال تحصیلی 

 دقیقه 160مدت امتحان: 

 

 شماره دانشجویی:      نام و نام خانوادگی:

 

  پرسشهای کوتاه -نمره( 15) -1سوال 

φبه صورت  2Xو  1Xاگر تابع مشخصه توام دو متغیر تصادفی ( 1-1
𝑋1,𝑋2

(𝜔1, 𝜔2) =
1

1−𝑗(𝜔1+𝜔2)−𝜔1𝜔2
  

 را پیدا کنید. 1Xباشد، میانگین و واریانس 

و  [0,1]یک متغیر تصادفی یکنواخت در بازه  Yو  [0,4]یک متغیر تصادفی یکنواخت در بازه  Xفرض کنید ( 1-2

 را محاسبه کنید.  zf(4.5)آنگاه  Y+X=Zباشد. اگر  Xمستقل از 

φ(𝜔)آیا تابع ( 1-3 =
1+𝜔2

1−𝜔2
 مشخصه یک متغیر تصادفی باشد؟تواند تابع می 

 

𝑌𝑘باشند و تعریف کنیم  )p(Bernolli((برنولی  iidها متغیرهای تصادفی  iXفرض کنیم  -نمره( 52) -2سوال  = ∑ 𝑋𝑖
𝑘
𝑖=1 

 عبارات زیر را به دست آورید.

2-1 )𝐸{𝑋1|𝑌4 = 2}  

2-2 )𝐸{𝑌𝑛𝑌𝑚}  

2-3 )𝐸{𝑌3}  و𝑉𝑎𝑟(𝑌3) 

2-4) 𝐸{𝑌4|𝑌1 = 𝑦1, 𝑌2 = 𝑦2} 

2-5 )𝑃𝑟{𝑌5 = 𝑎} 



𝑋تصادفی تواماً گوسی  بردار -نمره( 30) -3سوال  = [𝑋0, 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4, 𝑋5, 𝑋6, 𝑋7 ]𝑇 گیریم. در این را درنظر می

 تصادفی داریم، بردار

𝐸𝑋 = [𝑚𝑋𝑖
]8×1 = [cos (

𝑖𝜋

4
)]8×1, [𝑟𝑋𝑖𝑋𝑗

]
8×8

= [cos (
𝑖𝜋

4
) cos (

𝑗𝜋

4
) + 4𝑒

−𝜋
4

|𝑖−𝑗|]
8×8

 

𝑓𝑋2( تابع چگالی احتمال شرطی 3-1
(𝑥|𝑋4 =  را به دست آورید. (1

3-2 )𝐸{𝑋2
2 |𝑋4 =  را به دست آورید. {1

𝑌( تابع چگالی احتمال 3-3 = [𝑋0, 𝑋1, 𝑋2]𝑇 .را به دست آورید 

 3-4 )𝐸 {𝑋0 |𝑋6 =
1

4
 را به دست آورید. {

 3-5 )𝐸{𝑋0𝑋1𝑋2𝑋3} .را به دست آورید 

𝑌( ماتریس ابداع را برای بردار تصادفی 3-6  = [𝑋0, 𝑋1, 𝑋2]𝑇 .به دست آورید 

 

تهای صفر و یک )با احتمال وقوع یکسان و در یک سیستم مخابراتی، هدف ارسال پیامهایی شامل بی -نمره( 20) -4سوال 

فرستد. در کانال، را روی کانال می  Y= –a و برای بیت یک، مقدار Y= a( است. این سیستم برای بیت صفر، مقدار 2/1برابر 

مدل  𝜎2گوسی با میانگین صفر و واریانس گذارد که به صورت یک متغیر تصادفی روی سیگنال اثر می N شوندهنویز جمع

دریافت شود،  R>0در گیرنده اگر . R=Y+Nرا دریافت خواهیم کرد و داریم،  Rبنابراین در گیرنده متغیر تصادفی شود. می

کند که بیت یک گیری میدریافت شود، گیرنده نتیجه R<0کند که بیت صفر ارسال شده است و اگر گیری میگیرنده نتیجه

 گیری را در گیرنده به دست آورید.ارسال شده است. با توجه به روند گفته شده، احتمال خطا در نتیجه

   

   

 


