
GIỚI THIỆU
Lý thuyết  Xác suất  và Thống kê toán học là một  ngành toán học ra đời
khoảng thế kỷ XVII. Đối tượng nghiên cứu của Xác suất - Thống kê là các
hiện tượng ngẫu nhiên, các quy luật ngẫu nhiên mà chúng ta thường gặp
trong thực tế. Khác với một số môn toán học trừu tượng, lý thuyết Xác suất
- Thống kê được xây dựng dựa trên các công cụ toán học hiện đại như Giải
tích hàm, Lý thuyết độ đo,... nhưng lại gắn liền với các bài toán thực tế cuộc
sống, trong tự nhiên và xã hội.
Ngày nay, lý thuyết Xác suất - Thống kê toán học đã được đưa vào giảng
dạy ở hầu hết các ngành đào tạo trong các trường Đại học và Cao đẳng
trên thế giới và trong nước. Nó đang là một trong những ngành khoa học
phát triển cả về lý thuyết cũng như ứng dụng. Nó được ứng dụng rộng rãi
trong hầu hết các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học
giáo dục và các ngành kinh tế, kỹ thuật, y học, v.v...
Bài giảng điện tử học phần Xác suất - Thống kê này được biên soạn trên
mạng thông tin của Trường ĐHSP Đồng Tháp cho sinh viên ngành Sinh học
hệ Đại học sư phạm tự học với thời lượng 60 tiết (4 đơn vị học trình) theo
chương trình học  phần Xác  suất  -  Thống kê của Trường.  Chính vì vậy,
chúng tôi không đi sâu vào việc chứng minh những lý thuyết toán học phức
tạp mà trình bày các kiến thức cơ bản như là công cụ và tập trung cho việc
đưa ra các ví dụ minh họa cho việc ứng dụng.
Bài giảng gồm có 5 chương:
Trình bày theo cấu trúc cấp độ Chương >> Bài >> Mục >> ...                       

Chương 1:  Một số kiến thức cơ sở
Chương 2:  Khái niệm về Xác suất
Chương 3:  Đại lượng ngẫu nhiên
Chương 4:  Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm
Chương 5:  Đại cương về Thống kê
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NỘI DUNG MÔN HỌC
 

Trình bày theo cấu trúc cấp độ: Chương         Bài        Mục       
Tiểu mục 
 
 

                    Nội dung                                                   Số tiết

Chương 1: Một số kiến thức cơ sở         (1; 1; 1)
 

Chương 2: Khái niệm về Xác suất           (5; 5; 5)
 

Chương 3: Đại lượng ngẫu nhiên           (4; 4; 4) 
 

Chương 4: Luật số lớn                            (4; 4; 4)
 

Chương 5: Đại cương về Thống kê         (6; 6; 6)
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Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
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Chương 1
MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ SỞ
Chương này hệ thống lại một số kiến thức về Giải tích tổ hợp mà sinh viên đã được
học ở  phổ thông nhằm chuẩn bị công cụ giải  một  số bài toán xác suất  và phục vụ
nghiên cứu xác suất các chương sau.

MỤC TIÊU

Hiểu rõ các khái niệm về Giải tích tổ hợp (Hoán vị, Chỉnh hợp có lặp, Chỉnh hợp
không có lặp, Tổ hợp, Nhị thức Newton ...)
Biết vận dụng đúng, linh hoạt các công thức vào trong các bài tập, bài toán cụ
thể.
Bổ túc một số hàm thường dùng trong MS Excel khi sử dụng máy tính.

NỘI DUNG

1.  Hoán vị của n phần tử

2.  Chỉnh hợp chập k của n phần tử

3.  Tổ hợp chập k của n phần tử

4.  Công thức Nhị thức Newton

5.  Bài tập chương 1

Back
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HOÁN VỊ

        Cho tập hợp A có n phần tử
1.  Định nghĩa: Mỗi cách sắp xếp n phần tử của tập A theo một thứ tự nhất định được
gọi là một hoán vị của tập A.
        Ký hiệu số các hoán vị khác nhau của tập A là Pn ta có: Pn =  n! = n.(n - 1) ...
2.1
        Hàm thường dùng trong MS Excel là:  Pn = FACT(n) hoặc Pn = PERMUT(n;n)
 
2.  Một số Ví dụ:
 
Ví dụ 1: Có 5 bông hoa khác nhau tặng cho 5 người, hỏi có thể có mấy cách tặng hoa.
 
Giải:     Số cách tặng hoa cho 5 người là hoán vị của 5 phần tử: P5 = 5! = 120
             Sử dụng hàm: P5 = FACT(5) = 120;  P5 = PERMUT(5;5) = 120
 
Ví dụ 2: Một hội đồng có 7 thành viên được phân công 7 nhiệm vụ khác nhau, hỏi có
thể có bao nhiêu cách phân công.
 

Giải:     Số cách phân công cho 7 người là hoán vị của 7 phần tử: P7 = 7! = 5040
             Sử dụng hàm: P7 = FACT(7) = 5040;  P7 = PERMUT(7;7) = 5040
 
Ví dụ 3: Có bao nhiêu số có 4 chữ số, các chữ số khác nhau và được lập từ các chữ
số 0, 1, 2, 3
 

Giải:    Số các số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số là hoán vị của 4 phần tử: P4 =
4! = 24
            Sử dụng hàm: P4 = FACT(4) = 24;  P4 = PERMUT(4;4) = 24
            Chữ số đứng đầu phải khác 0 nên ta có: (24 : 4) x 3 = 18

                                                                                                            Back
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CHỈNH HỢP
 
1.  Chỉnh hợp có lặp
        Cho tập hợp A có n phần tử
Định nghĩa: Mỗi tập có thứ tự gồm k phần tử của tập A, mà phần tử của tập đó có thể
có mặt nhiều nhất là k lần, được gọi là một chỉnh hợp có lặp chập k của n phần tử đã
cho.
        Ký hiệu số các chỉnh hợp có lặp chập k khác nhau của n phần tử đã cho là Ak

n
ta có:
                Ak

n  =  nk = n.n...n    (tích của k thừa số n)
        Hàm thường dùng trong MS Excel là: Ak

n  = POWER(n;k)
 
2.  Chỉnh hợp không lặp
        Cho tập hợp A có n phần tử, k là số nguyên dương, 1 ≤ k ≤ n
Định nghĩa: Mỗi cách sắp xếp k phần tử của tập A theo một thứ tự nhất định được gọi
là một chỉnh hợp không lặp chập k của n phần tử đã cho.
        Ký hiệu số các chỉnh hợp không lặp chập k khác nhau của n phần tử đã cho là
Pk

n ta có:
                Pk

n  =  n! / (n - k)! = n.(n - 1).(n - 2) ... (n - k + 1)
        Hàm thường dùng trong MS Excel là: Pk

n  = PERMUT(n;k)
 
3.  Một số Ví dụ

Ví dụ 1:  Có 8 sinh viên vào phòng thực hành máy tính có 4 dãy, mỗi dãy có 8
máy tính. Hỏi:
a)  Có bao nhiêu cách để sắp xếp các sinh viên ngối vào các dãy máy tính.
b)  Có bao nhiêu cách để sắp xếp các sinh viên ngối vào các dãy máy tính mà dãy
thứ nhất có 1 sinh viên.
c)  Có bao nhiêu cách sắp xếp sinh viên ngối các vị trí khác nhau trong phòng.

Giải:    
a)  Mỗi sinh viên có 4 cách sắp xếp vào 4 dãy nên số cách sắp xếp vào các
dãy là chỉnh hợp lặp chập 8 của 4.
        Ta có:  A8

4 = 48 =  65536
        Sử dụng hàm trong MS Excel là:  A8

4 = POWER(4;8) = 65536
 
b) Dãy thứ nhất có 1 sinh viên nên có 8 cách sắp xếp, còn lại 7 sinh viên mỗi
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sinh viên có 3 cách sắp xếp vào 3 dãy nên số cách sắp xếp 7 sinh viên vào 3
dãy là chỉnh hợp lặp chập 7 của 3.
        Ta có: 8 x A73 = 8 x 37 =  17496

        Sử dụng hàm trong MS Excel là:  8 x A73 = 8 x POWER(3;7) = 17496
 
c)  Tổng số chỗ ngồi khác nhau trong phòng là: 8 x 4 = 32, Số cách sắp xếp
chỗ ngồi khác nhau là chỉnh hợp không có lặp chập 8 của 32.
        Ta có:  P832  =  32! / 24! = 424097856000

        Sử  dụng  hàm  trong  MS  Excel  là:  P832  =  PERMUT(32;8)  =
424097856000

Ví dụ 2: Với các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số trong
các trường hợp các chữ số tuỳ ý, các chữ số khác nhau.

        Giải:
        Số các số có 3 chữ số tuỳ ý là chỉnh hợp lặp chập 3 của 4.
                Ta có: A34 = 43 = 64

                Sử dụng hàm trong MS Excel là:  A34 = POWER(4;3) = 64
        Số các số có 3 chữ số khác nhau là chỉnh hợp không lặp chập 3 của 4.
                Ta có: P34 = 4! / 3! = 24

                Sử dụng hàm trong MS Excel là:  P34 = PERMUT(4;3) = 24
Back
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TỔ HỢP
       
        Cho tập A gồm n phần tử
1.  Định nghĩa: Một tập con (không kể thứ tự) gồm k phần tử của tập A được gọi là
một tổ hợp chập k của n phần tử.

        Ký hiệu số các chỉnh hợp có lặp chập k khác nhau của n phần tử đã cho là Ckn
ta có:

                Ckn = n! / k!(n - k)! = n.(n - 1).(n - 2) ... (n - k + 1) / k.(k - 1).(k - 2)...2.1 

        Hàm thường dùng trong MS Excel là: Ckn= COMBIN(n, k)
 

2.  Một số ví dụ
 

Ví dụ 1: Có bao nhiêu cách chọn 3 sinh viên trong số 12 sinh viên làm trực nhật lớp.

        Giải: Số cách chọn là tổ hợp chập 3 của 12. Ta có:  C312 = 12! / 3!.9! = 220

                 Sử dụng hàm trong MS Excel là:  C312 = COMBIN(12, 3) = 220
 

Ví dụ 2: Trên đường tròn cho 20 điểm phân biệt. Hỏi có thể vẽ được bao nhiêu dây
cung.

        Giải: Số dây cung có thể vẽ là tổ hợp chập 2 của 20. Ta có: C220 = 20.19/ 2! =
190

                Sử dụng hàm trong MS Excel là: C220 = COMBIN(20, 2) = 190
       
Ví dụ 3: Một hộp đựng hạt giống có 90 hạt tốt và 10 hạt xấu. Hỏi:
                    a)  Có bao nhiêu cách bốc ngẫu nhiên ra 10 hạt.
                    b)  Có bao nhiêu cách bốc ngẫu nhiên ra 10 hạt và có 2 hạt xấu.
                    c)  Có bao nhiêu cách bốc ngẫu nhiên ra 10 hạt và có ít nhất một hạt xấu.
        Giải: 

        a) Số cách bốc ra 10 hạt là: C10100 = 17310390456440

        b) Số cách bốc ra 10 hạt có 2 hạt xấu là: C890. C210 = 3488198464575

        c) Số cách bốc ra 10 hạt có ít nhất một hạt xấu là: C10100 - C1090=
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11589663974537
       
        Sử dụng hàm trong MS Excel trong các trường hợp tương ứng là:
        a)  COMBIN(100, 10) = 17310390456440
        b)  COMBIN(90, 8)*COMBIN(10, 2) = 3488198464575
        c)  COMBIN(100, 10) - COMBIN(90, 10)*COMBIN(10, 0) = 11589663974537

Back
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NHỊ THỨC NEWTON                                                                                

        Ta có:  (a + b)n = ∑Ckn an.bn-k   / k = 0, 1, 2, 3, ..., n

        Nếu a = 1, b = 1 ta có:  2n = ∑Ckn   / k = 0, 1, 2, 3, ..., n

        Nếu a = 1, b = -1  ta có:  0 = ∑(-1)n-k. Ckn   / k = 0, 1, 2, 3, ..., n

        Một số tính chất:
        Ck

n = Cn-kn            Ck
n+1 = Ck-1

n + Ck
n           Ck

n = ∑C 
r
n-m.Ck-rm

Back
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BÀI TẬP CHƯƠNG 1
B1.1:  Một người trồng hoa có 6 cây hoa dự định trồng trong 6 bồn hoa. Hỏi người đó
có thể có bao nhiêu cách trồng hoa.

Hướng dẫn
 

B1.2:  Một học kỳ sinh viên phải thi 8 môn, mỗi ngày chỉ thi nhiều nhất một môn. Hỏi
có bao nhiêu cách xếp lịch thi nếu:
    -  Thời gian có thể xếp lịch để thi có đúng 8 ngày.
    -  Thời gian có thể xếp lịch để thi có đúng 12 ngày

Hướng dẫn
 

B1.3:  Có 16 sinh viên được phân công làm 4 loại công việc khác nhau. Hỏi có bao
nhiêu cách phân công sao cho:
    -  Mỗi công việc đều có 4 người.
    -  Công việc thứ nhất có 4 người.
    -  Công việc thứ nhất có 4 người, công việc thứ hai có 5 người.

Hướng dẫn
 

B1.4:  Một hộp đựng hạt giống có 80 hạt tốt và 20 hạt xấu, người ta lấy ngẫu nhiên từ
hộp đó ra một số hạt. Hỏi:
    -  Có bao nhiêu cách lấy ra 10 hạt.
    -  Có bao nhiêu cách lấy ra 10 hạt trong đó có 8 hạt tốt.
    -  Có bao nhiêu cách lấy ra 10 hạt trong đó có ít nhất một hạt xấu.
    -  Có bao nhiêu cách lấy ra 10 hạt trong đó có nhiều nhất 9 hạt xấu.

Hướng dẫn

Back
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Tính hoán vị của n nhập vào hàm FACT(n) hoặc PERMUT(n, n)
Tính chỉnh hợp có lặp chập k của n nhập vào hàm POWER(n, k)
Tính chỉnh hợp không có lặp chập k của n nhập vào hàm PERMUT(
Tính tổ hợp chập k của n nhập vào hàm COMBIN(n, k)

B1.1: Nhập vào = FACT(6) hoặc hàm PERMUT(6,6)

B1.2: Nhập vào = FACT(8) hoặc hàm PERMUT(8,8)
Nhập vào = PERMUT(12,8)

B1.3: Nhập vào = COMBIN(16,4)*COMBIN(12,4)*COMBIN(8,4)*COMBIN(4,4)
Nhập vào = COMBIN(16,4)*POWER(3,12)
Nhập vào = COMBIN(16,4)*COMBIN(12,5)*POWER(2,7)

B1.4: Nhập vào = COMBIN(100,10)
Nhập vào = COMBIN(80,8)*COMBIN(20,2)
Nhập vào = COMBIN(100,10) - COMBIN(80,10)*COMBIN(20,0)
Nhập vào = COMBIN(100,10) - COMBIN(80,0)*COMBIN(20,10)

BẢNG TÍNH HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP B1 CHƯƠNG I



n, k)

720

40320
19958400

63063000
967222620
184504320

#############
5507632058500
#############
#############



Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
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Chương 2                                            
KHÁI NIỆM XÁC SUẤT
 
Chương II trình bày khái niệm về biến cố ngẫu nhiên, các phép toán trên biến cố; các
định nghĩa xác suất và tính chất của xác suất; xác suất có điều kiện, sự độc lập của
các biến cố, của phép thử; một số quy tắc tính xác suất của tổng, tích các biến cố; xác
suất nhị thức, công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes.
 
MỤC TIÊU

Nắm vững các khái niệm về biến cố ngẫu nhiên, các định nghĩa xác suất,  các
phép toán, các tính chất, quy tắc, công thức tính xác suất,...
Vận dụng đúng và linh hoạt  các công thức vào giải các bài tập, bài toán trong
thực tế. 

NỘI DUNG

1.  Biến cố ngẫu nhiên
2.  Các định nghĩa về Xác suất
3.  Xác suất có điều kiện và tích các biến cố
4.  Xác suất của tổng các biến cố
5.  Công thức xác suất đầy đủ - Công thức Bayes
6.  Dãy phép thử Becnulli - Xác suất nhị thức
7.  Bài tập chương 2

                                                                    Back
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BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN

Trong các ngành khoa học thực nghiệm: Sinh học, Y học, Khoa học giáo dục, Kinh tế học,
... nhiều trường hợp việc lặp đi lặp lại một thí nghiệm (phép thử) với điều kiện như nhau
nhưng kết quả thu được không như nhau, hiện tượng này gọi là hiện tượng ngẫu nhiên.

Việc nghiên cứu hệ thống các hiện tượng ngẫu nhiên để rút ra được các quy luật ngẫu
nhiên là đối tượng của môn Xác suất và Thống kê.

Mục tiêu:
Nắm được khái niệm và nhận biết đươc các loại biến cố, biến cố ngẫu nhiên, biến cố
sơ cấp, biến cố chắc chắn, biến cố không thể có, biến cố xung khắc, biến cố đối lập,
hệ đầy dủ các biến cố.
Nắm được mối quan hệ của các biến cố, các phép toán về các biến cố. Biết cách biểu
diễn các biến cố.

1.  Các khái niệm và các ví dụ
2.  Mối quan hệ giữa các biến cố
3.  Các phép toán về biến cố
4.  Hệ đầy đủ các biến cố
5.  Chú ý
Bài tập về biến cố
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1. Các khái niệm và ví dụ

1.1  Các khái niệm

-  Biến cố ngẫu nhiên: Những sự việc, những sự kiện, những hiện tượng có thể xảy
ra hoặc không thể xảy ra và nó không phụ thuộc vào một kết quả, kết cục nào trong khi
thực hiện một phép thử, một thí nghiệm là một biến cố ngẫu nhiên. Các biến cố ngẫu
nhiên thường được ký hiệu bởi các chữ in hoa: A, B, C, ...

-  Biến cố sơ cấp: Mỗi kết quả, kết cục (loại trừ nhau) có thể xảy ra trong một phép
thử, một thí nghiệm là một biến cố sơ cấp. Các biến cố sơ cấp thường được ký hiệu
bởi các chữ thường: a, b, c, ...

-  Không gian các biến cố sơ cấp: Tập hợp tất cả các biến cố sơ cấp trong một phép
thử, một thí nghiệm gọi là Không gian các biến cố sơ cấp của phép thử, thí nghiệm đó
và ký hiệu bởi Ω.

-  Biến cố chắc chắn: Những sự việc, những sự kiện, những hiện tượng luôn xảy ra
khi thực hiện một phép thử, một thí nghiệm là một biến cố chắc chắn và ký hiệu bởi Ω.

-  Biến cố không thể có: Những sự việc, những sự kiện, những hiện tượng không bao
giờ xảy ra khi thực hiện một phép thử, một thí nghiệm là một biến cố không thể có và
ký hiệu bởi Ø.

1.2  Các ví dụ

Ví dụ 1.1:  Gieo 1 con xúc xắc sự kiện xuất hiện mặt  có mấy chấm là biến cố ngẫu
nhiên;
sự kiện xuất hiện mặt có nhiều hơn 6 chấm là biến cố không thể có;
sự kiện xuất hiện mặt có số chấm từ 1 đến 6 là biến cố chắc chắn;
tập hợp các sự kiện xuất hiện các mặt 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6
chấm là không gian các biến cố sơ cấp Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Ví dụ 1.2: Gieo 1 hạt giống sự kiện hạt giống nảy mầm (N) hay không nảy mầm (K) là
biến cố ngẫu nhiên;
tập hợp các sự kiện nảy mầm, không nảy mầm là không gian các biến cố sơ cấp Ω =
{N, K}.

Ví dụ 1.3: Gieo 2 hạt giống sự kiện có mấy hạt nảy mầm là biến cố ngẫu nhiên;
sự kiện có nhiều hơn 2 hạt nảy mầm là biến cố không thể có;
sự kiện có không quá 2 hạt nảy mầm là biến cố chắc chắn;
tập hợp các sự kiện không có hạt này mầm, có 1 hạt nảy mầm, có 2 hạt nảy nầm là
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không gian các biến cố sơ cấp Ω = {0, 1, 2}.

Ví dụ 1.4: Bắn 1 viên đạn vào 1 mục tiêu, sự kiện trúng mục tiêu (T) hay không trúng
mục tiêu (K) là biến cố ngẫu nhiên;
tập hợp các sự kiện trúng hạy không trúng là không gian các biến cố sơ cấp Ω = {T,
K}.

Ví dụ 1.5: Một hộp đựng 5 bi đỏ và 3 bi xanh kích thước như nhau, bốc ngẫu nhiên ra
4 bi, sự kiện bốc ra được mấy bi đỏ là biến cố ngẫu nhiên;
sự kiện bốc ra được ít nhất 1 bi đỏ là biến cố chắc chắn;
sự kiện bốc ra không có bi đỏ là biến cố không thể xảy ra; tập hợp các sự kiện bốc ra
1, 2, 3, 4 bi đỏ là không gian các biến cố sơ cấp Ω = { 1, 2, 3, 4}.
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BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN
                                                                                             
2. Mối quan hệ giữa các biến cố
Giả sử A, B, C là các biến cố ngẫu nhiên trong cùng một thí nghiệm, phép thử. Ta xét
mối quan hệ giữa chúng.
 
2.1  Mối quan hệ
 
-  Kéo theo: Biến cố A được gọi là kéo theo biến cố B và được ký hiệu là A Þ B, nếu
có sự xảy ra của biến cố A thì có sự xảy ra của biến cố B.
 
-  Bằng nhau: Biến cố A và biến cố B được gọi là bằng nhau và được ký hiệu là A = B,
nếu biến cố A kéo theo biến cố B và ngược lại. Nghĩa là: A Þ B và B Þ A.
 
-  Xung khắc: Hai biến cố A, B gọi là xung khắc với nhau và được ký hiệu là A Ç B =
Ø, nếu và chỉ nếu A và B không thể cùng xảy ra.
 
-  Đối lập: Hai biến cố A, B gọi là đối lập với nhau và được ký hiệu là B = Ā = Ω\A, nếu
và chỉ nếu nhất thiết phải có A xảy ra hoặc B xảy ra, nhưng chúng không cùng xảy ra.
 
2.2  Các ví dụ
 
Ví dụ 2.1: Gieo 2 con xúc xắc, gọi A là biến cố xuất hiện 2 mặt có số chấm như nhau,
B là biến cố có tổng số chấm là số chẵn, C là biến cố có tổng số chấm là số lẻ. Khi đó
ta có biến cố A kéo theo biến cố B, hai biến cố A, B khác nhau (biến cố B không kéo
theo biến cố A), hai biến cố A và C xung khắc với nhau, hai biến cố B và C đối lập với
nhau.
 
Ví dụ 2.2: Một hộp đựng 5 bi đỏ và 3 bi xanh kích thước như nhau, bốc ngẫu nhiên ra
4 bi, gọi A là biến cố bốc ra được số lẻ bi đỏ, B là biến cố bốc ra được ít nhất 1 bi đỏ,
C là biến cố bốc ra không có bi đỏ.
Khi đó ta có:     A Þ B;     A ¹ B;    AÇC = Ø;     BÇC = Ø;     B = Ω\C;    C = Ω\B;
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3.  Các phép toán về biến cố

Giả sử A, B, C là các biến cố ngẫu nhiên trong cùng một thí nghiệm, phép thử. Ta định
nghĩa các phép toán giữa chúng.

3.1  Các định nghĩa

-  Phép cộng (hợp): Tổng của hai biến cố A và B là biến cố C và ký hiệu là: A+B (hoặc
AÈB = C), xảy ra nếu và chỉ nếu có ít nhất 1 trong 2 biến cố A, B xảy ra.

-  Phép nhân (giao): Tích của hai biến cố A và B là biến cố C và ký hiệu là: AxB (hoặc
AÇB = C), xảy ra nếu và chỉ nếu cả 2 biến cố A, B cùng xảy ra.

-  Phép trừ (hiệu): Hiệu của biến cố A và B (theo thứ tự đó) là biến cố C và ký hiệu là:
A-B = C (hoặc A\B), xảy ra nếu và chỉ nếu biến cố A xảy ra và biến cố B không xảy ra.

3.2  Các ví dụ

Ví dụ 3.1: Gieo 2 con xúc xắc, gọi A là biến cố xuất hiện 2 mặt có số chấm như nhau,
B là biến cố có tổng số chấm là số chẵn, C là biến cố có tổng số chấm là số lẻ. Khi đó
ta có:
        A+B = B;    AxB = A;    A-B = Ø;    B-A = {tổng số chấm là số chẵn và 2 mặt khác
nhau};   
        A+C = {có 2 mặt như nhau hoặc có tổng là số lẻ};    AxC = Ø;    A-C = A;    C-A =
C;
        B+C = Ω;    BxC = Ø;    B-C = C;    C-B = C;
   
Ví dụ 3.2: Một hộp đựng 5 bi đỏ và 3 bi xanh kích thước như nhau, bốc ngẫu nhiên ra
4 bi, gọi A là biến cố bốc ra được số lẻ bi đỏ, B là biến cố bốc ra được ít nhất 1 bi đỏ,
C là biến cố bốc ra không có bi đỏ. Khi đó ta có:   
        A+B = B = Ω;    AxB = A;    A-B = Ø;    B-A = {2, 4};    
        A+C = A;     AxC = Ø;    A-C = A;    C-A = C = Ø;   
        B+C = B = Ω;    BxC = Ø;    B-C = B;    C-B = C = Ø;  

3.3  Tính chất của các phép toán (tương tự tính chất các phép toán trên tập hợp)

Tính chất giao hoán:     A+B = B+A;                        AxB = BxA;            (chú ý: A-B
¹ B-A)

1.

Tính chất kết hợp:       (A+B)+C = A+(B+C);           (AxB)xC = Ax(BxC)2.

Tính chất phân phối:    (A+B)xC = AxB)+(AxC)       A+(BxC) = (A+B)x(A+C)3.
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Tính chất khác:    A+A = A;    AxA = A;    A+Ω = Ω;    AxΩ = A;    A+ Ø = A;    AxØ
= Ø 

4.
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4.  Hệ đầy đủ các biến cố

Một dãy n biến cố: A1, A2, A3, ..., An trong cùng một phép thử, lập thành một hệ đầy
đủ các biến cố nếu thoả hai điều kiện:  A1 È A2 È A3 È...È An = Ω  và  Ai Ç Aj  = Ø    /i,
j = 1, 2, ..., n;
 
Ví dụ 4.1: Gieo một hạt giống, gọi A là biến cố hạt giống nảy mầm thì {A, Ā} là hệ đầy
đủ các biến cố.
 
Ví dụ 4.2: Gieo một con xúc xắc, gọi Ai / i = 1, 2, ..., 6 là số i chấm xuất hiện thì {A1,
A2, A3, A4, A5, A6} là hệ đầy đủ các biến cố.
 
Ví dụ 4.3: Gieo 2 hạt giống, gọi Ai là số i hạt nảy mầm ta có { A0, A1, A2} là một hệ đầy
đủ.
 
Ví dụ 4.4: Một hộp đựng 5 bi đỏ và 3 bi xanh kích thước như nhau, bốc ngẫu nhiên ra
4 bi, gọi Ai sự kiện bốc ra được i bi đỏ thì { A1, A2, A3, A4} là một hệ đầy đủ.
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4.  Chú ý: Giữa biến cố ngẫu nhiên và tập hợp có sự tương ứng

Biến cố Tập hợp

 Biến cố chắc chắn: Ω  Không gian các biến cố sơ cấp: Ω

 Biến cố không thể có: Ø  Tập hợp rỗng: Ø

 Biến cố ngẫu nhiên A  Tập hợp con A

 Biến cố A kéo theo biến cố B:  A Þ B  Tập A là tập con của tập B:  A Ì B

 Hai biến cố A, B xung khắc nhau: A x B =
Ø  Hai tập hợp A, B rời nhau: A Ç B = Ø

 Biến cố Ā đối lập với biến cố A: Ā = Ω - A  Phần bù của tập A:  Ac = Ω\A
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BÀI TẬP CHƯƠNG II

Bài tập về biến cố

B 2.1:  Kiểm tra phân loại theo thứ tự một lô hàng gồm n sản phẩm thành 2 loại tốt
hoặc xấu, ký hiệu Ak (k = 1, 2, 3, ..., n) là biến cố kiểm tra sản phẩm thứ k thuộc loại
xấu. Hãy biểu diễn các biến cố sau:
    a) A = Cả n sản phẩm đều là sản phẩm xấu.
    b) B = Có ít nhất 1 sản phẩm xấu.
    c) C = Cả n sản phẩm đều là sản phẩm tốt.
    d) D = Có ít nhất 1 sản phẩm tốt.
    e) E = Có m sản phẩm đầu là xấu còn lại là tốt.
    f)  Không gian các biến cố sơ cấp có bao nhiêu phần tử.

Hướng dẫn
 

B 2.2:  Một sinh viên làm thí nghiệm cho đến khi thành công thì thôi, ký hiệu A là biến
cố làm thí nghiệm thành công. Hãy mô tả các biến cố sơ cấp và nêu một hệ đầy đủ các
biến cố.

Hướng dẫn
 
B 2.3:  Một thiết bị gồm 2 loại linh kiện, loại I có 3 linh kiện, loại II có 4 linh kiện, gọi Ak
là biến cố chỉ linh kiện thứ k loại I là tốt và ak là biến cố chỉ linh kiện thứ k loại I là xấu,
Bi là biến cố chỉ linh kiện thứ i loại II là tốt và bi là biến cố chỉ linh kiện thứ i loại II là
xấu. Thiết bị vẫn hoạt động được nếu có ít nhất 1 linh kiện loại I tốt và không ít hơn 3
linh kiện loại II tốt.
    a) Biểu diễn biến cố C là biến cố chỉ thiết bị vẫn hoạt động.
    b) Biểu diễn biến cố D là biến cố chỉ có 1 linh kiện loại I tốt và có đúng 2 linh kiện
loại II tốt.

Hướng dẫn
 
B 2.4:  Cho 3 biến cố A, B, C. Viết các biểu thức biểu diễn các biến cố sau:
    a) Chỉ có biến cố A xảy ra.
    b) Hai biến cố A và B xảy ra nhưng biến cố C không xảy ra.
    c) Cả 3 biến cố cùng xảy ra.
    d) Có ít nhất 1 trong 3 biến cố A, B, C xảy ra.
    e) Có ít nhất 2 biến cố cùng xảy ra.
    g) Có 1 và chỉ 1 trong 3 biến cố A, B, C xảy ra
    h) Chỉ có 2 trong 3 biến cố A, B, C xảy ra.
    i) Không có biến cố nào trong 3 biến cố A, B, C xảy ra.
    k) Có không quá 2 biến cố trong 3 biến cố A, B, C xảy ra.

Hướng dẫn
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Bài tập vân dụng các định nghĩa xác suất

B 2.5: Một lớp có 14 sinh viên nam và 18 sinh viên nữ, Gọi ngẫu nhiên ra 12 sinh viên.
Tính xác suất để trong 12 sinh viên được chọn ra:

Có 5 sinh viên nam.1.
Có 12 sinh viên nữ.2.
Có ít nhất 1 sinh viên nam.3.
Có nhiều nhất 10 sinh viên nam.                           4.

Hướng dẫn

B 2.6: Một người trồng được 9 cây cam, 7 cây quít và 6 cây xoài, một người khác
trồng được 8 cây cam, 10 cây quít và 5 cây xoài. 
Trong số cây đã trồng, mỗi người có một cây bị chết. Tính xác suất trong các trường
hợp sau:

Cả 2 cây bị chết đều là cây xoài.1.
Cả hai cây bị chết đều cùng một loại.2.
Hai cây bị chết thuộc hai loại khác nhau.3.

Hướng dẫn

B 2.7: Có 16 sinh viên đến trường, họ vào ngẫu nhiên 4 phòng học. Tìm xác suất để:

Có 4 sinh viên vào phòng thứ nhất.1.
Mỗi phòng có đúng 4 sinh viên.2.
Phòng thứ nhất có ít nhất 4 sinh viên.*3.
Mỗi phòng có ít nhất 1 sinh viên.**4.

Hướng dẫn

B 2.8: Một người sẽ đồng ý mua 100 quả trứng với điều kiện nếu kiểm tra 3 quả bất
kỳ, không có quả nào bị hỏng.
Tìm xác suất để người đó mua 100 quả trứng trong trường hợp 100 quả trứng đó có 3
quả bị hỏng.

Hướng dẫn

B 2.9: Gieo một điểm bất kỳ vào một hình tròn nội tiếp một hình vuông có cạnh 2 m và
ngoại tiếp một tam giác đều.
Tính xác suất để điểm đó rơi vào hình tròn nhưng ở ngoài tam giác.

Hướng dẫn
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Bài tập xác suất có điều kiện và tích các biến cố
 
B 2.10: Một sinh viên chỉ thuộc 25 câu trong số 30 câu hỏi ôn tập, đi thi được bốc
thăm 3 câu hỏi. Tìm xác suất để sinh viên đó trả lời đươc:

a) Cả 3 câu hỏi bốc thăm được.
b) Chỉ 2 câu trong 3 câu bốc thăm được.

Hướng dẫn
 
B 2.11: Một sinh viên lên phòng thí nghiệm làm thí nghiệm cho đến khi thành công thì
thôi. Tính xác suất để sinh viên đó thành công ở lần thứ 3.

Hướng dẫn
 
B 2.12: Một sinh viên làm ba thí nghiệm A, B, C khác nhau, xác suất thành công của
mỗi thí nghiệm lần lượt là 0,5; 0,6; 0,7. Tính xác suất để:sinh viên làm ba thí nghiệm
có:
            a)  Hai thí nghiệm thành công.
            b)  Có ít nhất 1 thí nghiệm thành công.
            c)  Chỉ có đúng một thí nghiệm thành công.

Hướng dẫn
 
B 2.13: Có hai nhóm sinh viên, nhóm I có 6 nam và 3 nữ, nhóm II cò 4 nam và 5 nữ.
Gọi ngẫu nhiên một nhóm và từ đó gọi ngẫu nhiên ra một sinh viên. Tính xác suất để
sinh viên được gọi ra là nữ.
 

Hướng dẫn
 
 

Bài tập công thức đầy đủ, công thức Bayes, xác suất Nhị thức

B 2.14: Một người bán 3 con gà trống và 4 con gà mái, người khách thứ nhất mua 1
con, người khách thứ hai mua một con.
            a) Tìm xác xuất để người thứ nhất mua con gà mái.
            b) Tìm xác xuất để người thứ hai mua con gà trống.
            c) Tìm xác xuất để người thứ hai mua con gà mái và không biết người thứ nhất
đã mua gà mái hay gà trống.

B 2.15: Một xạ thủ bắn liên tiếp từng viên đạn vào một mục tiêu, xác suất trúng mục
tiêu của mỗi viên đạn là 0,7. Tính xác suất của các biến cố sau:
            a)  Xạ thủ bắn cho đến khi nào trúng mục tiêu thì thôi.
            b) Xạ thủ bắn 6 viên có 5 viên trúng mục tiêu.
            c) Xạ thủ bắn 6 viên có ít nhất 5 viên trúng mục tiêu.
            d) Xạ thủ bắn 6 viên có nhiều nhất 5 viên trúng mục tiêu.
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B 2.16: Ba người cùng bắn vào một mục tiêu, mỗi người bắn 1 viên đạn, xác suất bắn
trúng mục tiêu của mỗi ngươi lần lượt là 0,6, 0,7 và 0,8. Tính xác suất của các biến cố
sau:
            a) Chỉ có một người bắn không trúng mục tiêu.
            b) Có ít nhất một người bắn trúng mục tiêu.
            c) Chỉ có một người bắn trúng mục tiêu, tính xác xuất để người đó là người thứ
hai.
            d) Cả ba người cùng bắn trúng mục tiêu.
            e) Chỉ 2 người đầu bắn trúng mục tiêu còn người thứ ba bắn trật.
            f) Có không quá 2 người bắn trúng mục tiêu.

B 2.17: Có 10 hộp hạt giống, 4 hộp loại I mỗi hộp có 16 hạt tốt và 4 hạt xấu, 3 hộp loại
II mỗi có 14 hạt tốt và 6 hạt xấu, 3 hộp loại III mỗi hộp có 12 hạt tốt và 4 hạt xấu.
            a) Lấy ngẫu nhiên một hộp và từ đó lấy ngẫu nhiên ra một hạt. Tính xác suất
để hạt lấy ra là hạt tốt.
            b) Lấy ngẫu nhiên một hộp và từ đó lấy ngẫu nhiên ra một hạt được hạt xấu.
Tính xác suất để hạt xấu đó là hạt ở hộp loại II.

B 2.18: Một sinh viên làm thí nghiệm 3 lần, xác suất thành công của mỗi lần là 0,4.
            a) Tìm xác suất để sinh viên đó làm thí nghiệm thành công.
            b) Tìm xác suất để sinh viên đó làm thí nghiệm thành công đúng 2 lần.
            c) Muốn xác suất làm thí nghiệm thành công là 0,9 thì sinh viên phải thực hiện
thí nghiệm ít nhất bao nhiêu lần.

B 2.19: Một lô thỏ có 3/4 số thỏ có gien dị hợp tử Xt và 1/4 số thỏ có gien dị hợp tử XX
(X là gien màu xám - gien trội, t là gien màu trắng - gien lặn). Bắt ngẫu nhiên ra 2 con
thỏ:
            a) Tìm xác suất để 2 con thỏ có cùng gien.
            b) Giả sử 2 con thỏ bắt ra có 1 con đực và 1 con cái. Cặp thỏ này sinh được 4
con thỏ xám. Tìm xác suất để cặp bố mẹ cùng gien Xt, cùng gien XX.

B 2.20: Xác suất nảy mầm của một loại hạt giống là 0,8. Tính xác suất khi gieo 10 hạt
thì có 8 hạt nảy mầm.
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Khái niệm Quan hệ Phép toán Hệ đầy đủ Chú ý Bài tập BC
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HƯỚNG DẪN BÀI TẬP BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN

B 2.1:
    a)    A = A1A2 A3... An
    b)    B = A1+ A2+ A3+ ... + An
    c)    C = Ā1Ā2Ā3... Ān
    d)    D = Ā1+ Ā2+ Ā3+ ... + Ān
    e)    E = A1A2A3 ... AmĀm+1Ām+2... Ān

    f)    Không gian các biến cố sơ cấp có 2n phần tử
          (mỗi sản phẩm kiểm tra xảy ra 1 trong 2 khả năng hoặc tốt hoặc xấu)

Back
 

B 2.2:   
    Không gian các biến cố sơ cấp: {A, ĀA, ĀĀA, ..., ĀĀĀĀ...ĀA}
    Gọi B1 là biến cố xảy ra khi số lần làm thí nghiệm là lẻ, B2 là biến cố xảy ra khi số
lần làm
    thí nghiệm là chẵn. Khi đó: {B1, B2} là một hệ đầy đủ các biến cố.

Back
 

B 2.3:
    a)    C = (A1+ A2+ A3)(B1B2B3b4 + B1B2b3B4 + B1b2B3B4 + b1B2B3B4)
    b)    D = (A1a2a3 + a1A2a3 + a1a2A3)(B1B2b3b4 + B1b2B3b4+ ... + b1b2B3B4)

Back
 

B 2.4:    (Ký hiệu: biến cố a đối lập A, biến cố b đối lập B, biến cố c đối lập C)
    a)    Abc    b)    ABc     c)    ABC    d)  A+B+C    e)    AB+BC+CA+ABC
    g)    Abc + aBc + abC    h)    ABc+AbC+aBC    i)    abc    k)    không ABC

             Back
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BCNN ĐNXS XSĐK XSTổng XSĐĐ Becnulli Bài tập C2

Back

Hướng dẫn Bài tập Xác suất, ...

B 2.5: Tổng số cả lớp có 32 sinh viên. Gọi A, B, C, D lần lượt là các biên cố của (1), (2), (3),
(4)

Số cách gọi ngẫu nhiên ra 12 sinh viên (không kể thứ tự) là C12
32 = COMBIN(32, 12)

 
Số khả năng thuận lợi cho A là C5

14.C7
18 = COMBIN(14, 5)*COMBIN(18, 7)

Xác suất của A là P(A) = COMBIN(14, 5)*COMBIN(18, 7)/COMBIN(32, 12)
 
Số khả năng thuận lợi cho B là C0

14.C12
18 = COMBIN(14, 0)*COMBIN(18, 12)

Xác suất của B là P(B) = COMBIN(14, 0)*COMBIN(18, 12)/COMBIN(32, 12)
 
Số khả năng thuận lợi cho C là C12

32 – C0
14.C12

18 = COMBIN(32, 12) - COMBIN(14,
0)*COMBIN(18, 12)

Xác suất của C là P(C) = 1 – P(B) 
 
Số khả năng thuận lợi cho D là C12

32 – C12
14.C0

18 – C11
14.C1

18
Xác suất của D là P(D) = 1 – {COMBIN(14, 12)*COMBIN(18, 0) – COMBIN(14,

11)*COMBIN(18, 1)}/COMBIN(32, 12)
Bảng tính

 
B 2.6: Tổng số cây của người thứ nhất là 22 cây, của người thứ hai là 23 cây. 

Số khả năng xảy ra khi mỗi người có 1 cây bị chết là 22 x 23 = 506
Gọi A, B, C lần lượt là các biên cố của (1), (2), (3).
 
Số khả năng xảy ra khi 2 cây xoài chết là 6 x 5 = 30
Nên P(A) = 30/506 = 15/253.
 
Số khả năng xảy ra khi hai cây chết cùng loại là 9 x 8 + 7 x 10 + 6 x 5 = 172
Nên P(B) = 172/506 = 86/253.
 
Số khả năng xảy ra khi hai cây chết khác loại là 22 x 23 - 9 x 8 + 7 x 10 + 6 x 5 = 506 –

172 = 334
Nên P(C) = 434/506 = 167/253 hoặc P(C) = 1 – P(B) = 1 – 86/253

         
B 2.7: Gọi A, B, C, D lần lượt là các biên cố của (1), (2), (3), (4).

Số cách vào ngẫu nhiên 4 phòng là: 416 = 4294967296
         

Số cách vào phòng thứ nhất có đúng 4 người là: C4
16.312 = 967222620.

Nên: P(A) = 0,2252.
         

Số cách vào mỗi phòng có đúng 4 người là: C4
16.C4

12.C4
8.C4

4 = 63063000.
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Nên: P(B) = 0,0147.
Bảng tính

 
B 2.8: Số khả năng xảy ra khi kiểm tra 3 quả trong 100 quả là: C3

100 = 161700
Số khả năng xảy ra khi kiểm tra không gặp quả trứng bị hỏng là: C3

98 = 152096
          Xác suất để người đó mua trứng là P(A) = 152096/161700 = 0,9406

Bảng tính

 

 

B 2.9: Diện tích hình vuông là 4 m2,                                                                       2 m
Diện tích hình tròn là p m2,
Diện tích tam giác đều nội tiếp hình tròn là 3.SQRT(3)/4 m2

Diện tích phần hình tròn ở ngoài tam giác là [p – 3.SQRT(3)/4] m2

Xác suất để điểm đó rơi vào hình tròn nhưng ở ngoài tam giác là
P(A) = [p – 3.SQRT(3)/4]/4 =  0,4602

 
 
 
Hướng dẫn Bài tập xác suất có điều kiện và công thức nhân

BacK
 
B 2.10: Gọi Ak / k = 1, 2, 3 là biến cố sinh viên trả lời được câu hỏi bốc thứ k.
Gọi A là biến cố sinh viên trả lời được cả 3 câu hỏi bốc thăm được. Ta có: A = A1.A2.A3 khi
đó:

 
Gọi B là biến cố sinh viên chỉ trả lời đươc hai trong 3 câu hỏi bốc thăm được. Ta có:

 
 
B 2.11: Gọi A là biến cố thí nghiệm thành công. Ta có: ĀÇĀÇA là biến cố thí nghiệm thành
công ở lần thứ ba.
Khi đó: P(ĀÇĀÇA) = q2.p trong đó p là xác suất thành công, q là xác suất thất bại.
 
B 2.12:  Áp dụng công thức cộng và nhân xác suất các biến cố xung khắc ta có:
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B 2.13: Gọi A1 là biến cố gọi ra nhóm I và A2 là biến cố gọi ra nhóm II.
Gọi B là biến cố gọi ra được sinh viên nữ, ta có:
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Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
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Chương 3
ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN
Chương này, chúng ta nghiên cứu một trong những khái niệm quan trọng của lý thuyết
Xác suất đó là khái niệm Đại lượng ngẫu nhiên (hay Biến ngẫu nhiên) và Hàm phân
phối.

MỤC TIÊU

SV nắm được một số khái niệm về ĐLNN và phân phối xác suất :
o   Khái niệm đại lượng ngẫu nhiên (Biến ngẫu nhiên), bảng phân phối xác suất,

khái niệm ĐLNN liên tục, hàm mật độ, hàm phân phối.
o   Các đặc trưng : Kỳ vọng, Phương sai, Trung vị, Mode, Phân vị cấp p …
o   Một số phân phối thường gặp và các đặc trưng Kỳ vọng, Phương sai.
o   Biết vận dụng lập bảng phân phối, Tìm hàm phân phối, hàm mật độ, ...
o   Tìm các đặc trưng của ĐLNN, Nhận dạng phân phối...
o   Biết tra các giá trị của hàm mật độ và hàm phân phối từ các bảng số cho sẵn

và dùng hàm MS-Excel.

NỘI DUNG

Đại lượng ngẫu nhiên1.

Hàm phân phối2.

Một số phân phối thường gặp và ứng dụng3.

Các đặc trưng của Đại lượng ngẫu nhiên4.

Bài tập chương 35.

Back
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ĐLNN Hàm PP Một số PP Các đặc  trưng Bài tập C3 Chương
3

ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

Đại lượng ngẫu nhiên (ĐLNN) có thể hiểu là một đại lương liên quan đến một thí nghiệm (phép
thử) đang xét, nó nhận giá trị nào ta không biết trước được nhưng ta có thể biết tập hợp tất cả
các giá trị mà nó có thể nhận và với xác suất tương ứng.

Định nghĩa và ví dụ

Bảng phân phối xác suất

Hàm mật độ

1. Định nghĩa: Hàm X xác định trên không gian biến cố sơ cấp W và nhận giá trị trong
R = (-∞; +∞) được gọi là Đại lượng ngẫu nhiên (Biến ngẫu nhiên) nếu với mọi 
xÎR, tập hợp {w:  C(w) < x   / wÎW}  là biến cố ngẫu nhiên.
(ĐLNN thường được ký hiệu bởi chữ in hoa X, Y, Z, ... còn giá trị của nó nhận thường
được ký hiệu bằng chữ thường x, y, z, ... )

Căn cứ vào tập hợp giá trị mà ĐLNN có thể nhận phân làm 2 loại chính ĐLNN rời rạc
và ĐLNN liên tục.

2. Các ví dụ về Đại lượng ngẫu nhiên:

    Ví dụ 1: Gọi X là số lần xuất hiện mặt sấp khi gieo 10 lần một đồng xu, khi đó X là
một ĐLNN và X có thể nhận các giá trị là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

    Ví dụ 2: Gọi Y là số hạt giống nảy mầm khi gieo n hạt, khi đó Y là một ĐLNN và Y
có thể nhận các giá trị là 0, 1, 2, 3, ..., n.

    Ví dụ 3: Một xạ thủ đã bắn 5 viên đạn vào một mục tiêu, gọi X là số viên đạn trúng
mục tiêu, khi đó X là ĐLNN và X có thể nhận các giá trị là 0, 1, 2, 3, 4, 5.

    Ví dụ 4: Một xạ thủ có 5 viên đạn để bắn vào một mục tiêu cho đến khi nào trúng thì
thôi, gọi X là số viên đạn xạ thủ đã bắn, khi đó X là ĐLNN và X có thể nhận các giá trị
là 1, 2, 3, 4, 5. 
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ĐLNN Hàm PP Một số PP Các đặc  trưng
Bài
tập
C3

Chương 3

HÀM PHÂN PHỐI

Ta thấy: Biến cố [w: C(w) < x],  x ÎR  thay đổi khi x tăng từ -∞  đến + ∞, do đó xác suất của nó
cũng thay đổi theo x.
Điều này có nghỉa xác suất của biến cố này phụ thuộc vào x.

1. Định nghĩa: Gọi hàm P[w: C(w) < x] ,  x ÎR, là hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X
và ký hiệu là: F(x) = P[w: C(w) < x] ,  x ÎR

Chú ý:    Nếu X là ĐLNN rời rạc P(X = xi ) = pi  thì  F(x) = Σpi       / i = 1, 2, ..., n.

              Nếu X là ĐLNN liên tục với hàm mật độ p(x) thì:
               

 

 

Ví dụ 1: Gieo một đồng xu một lần, gọi X là số lần xuất hiện mặt sấp, ta có hàm phân phối của
X:

 

 

 

 

Ví dụ 2: Xác suất nảy mầm của mỗi hạt giống là 0,7. Gọi X là số hạt nảy mầm khi gieo hai hạt
giống, ta có hàm phân phối của X:

              

 

 

 

 

2. Tính chất của hàm phân phối
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Giả sử F(x) là hàm phân phối của ĐLNN X, ta có:

Hàm phân phối xác định với mọi x Î (-∞; +∞).
0 ≤ F(x) ≤ 1, với mọi x Î (-∞; +∞);      F(-∞) = 0,    F(+∞) = 1

Hàm phân phối F(x) là hàm đơn điệu không giảm:
Nếu x1 <  x2 thì  F(x1) ≤ F(x2)

P(a ≤ X < b) = F(b) - F(a).

Nhận xét:

        -  Hàm phân phối F(x) và hàm mật độ p(x) có mối liên hệ với nhau, nếu hàm mật độ p(x)
liên tục tại x thì: F'(x) = p(x)

        -  Nếu hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X liên tục tại x0 thì P(X = x0) = 0. Do đó, ta có:
           P(a ≤ X < b) = P(a < X ≤ b) = P(a < X < b) = P(a ≤ X ≤ b) = F(b) - F(a)

Ví dụ 1: Một xạ thủ đã bắn 5 viên đạn vào một mục tiêu, xác xuất trúng của mỗi viên là 0,6. Gọi
X là số viên đạn trúng mục tiêu.
Tính các xác suất bằng 2 cách: P(1 ≤ X < 5);        P(0 < X ≤ 4);        P(2 ≤ X ≤ 5)

Ta có Bảng phân phối xác suất và Hàm phân phối của X:

X 0 1 2 3 4 5
P 0,0102 0,0768 0,2304 0,3456 0,2592 0,0778

 

        Tính trực tiếp:
        P(1 ≤ X < 5) = P{(X = 1) + (X = 2) + (X = 3) + (X =
4)} =
                        = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)
=
                        = 0,0768 + 0,2304 + 0,3456 + 0,2592 =
0,9120
        P(0 < X ≤ 4) = 0,9120;    
        P(2 ≤ X ≤ 5) = 0,9130;
        Tính thông qua hàm phân phối:
        P(1 ≤ X < 5) = F(5) - F(1) = 0,9222 - 0,0102 = 0,9120

        P(0 < X ≤ 4) = F(5) - F(1) = 0,9222 - 0,0102 = 0,9120
        P(2 ≤ X ≤ 5) = F(5) - F(2) + P(X = 5) =
                            = 0,9222 - 0,0870 + 0,0778 = 0,9130.

 

Ví dụ 2: Một xạ thủ có 5 viên đạn để bắn vào một mục tiêu cho đến khi nào trúng thì thôi, xác
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xuất trúng của mỗi viên là 0,6. Gọi X là số viên đạn đã bắn. Tính các xác suất bằng 2 cách: P(1 ≤
X < 5);        P(0 < X ≤ 4);        P(2 ≤ X ≤ 5).

Ta có Bảng phân phối xác suất và Hàm phân phối của X:

X 1 2 3 4 5
P 0,6000 0,2400 0,0960 0,0384 0,0256

 

Tính trực tiếp:
       P(1 ≤ X < 5) = P{(X = 1) + (X = 2) + (X = 3) + (X = 4)}
=
                       = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)
=
                       = 0,6 + 0,24 + 0,096 + 0,0384= 0,9744
       P(0 < X ≤ 4) = 0,9744;   P(2 ≤ X ≤ 5) = 0,9130;
       Tính thông qua hàm phân phối:
       P(1 ≤ X < 5) = F(5) - F(1) = 0,9744 - 0 = 0,9744

       P(0 < X ≤ 4) = P(1 ≤  X < 5) = F(5) - F(1) = 0,9744
       P(2 ≤ X ≤ 5) = F(5) - F(2) + P(X = 5) = 0,4.

Back
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ĐLNN Hàm PP Một số PP Các đặc  trưng Bài tập C3 Chương
3

MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG GẶP VÀ ỨNG DỤNG

Trong thực tế, thường gặp nhiều ĐLNN rời rạc cũng như ĐLNN liên tục tuân theo một phân
phối hoặc gần với một phân phối nào đó. Chính vì vậy, cần phân loại để thuận tiện trong việc áp
dụng một số phân phối thường gặp vào một số dạng bài toán cụ thể.

1. Phân phối Nhị thức.

2. Phân phối Poisson.

3. Phân phối Hình học.

4. Phân phối Siêu bội.

5. Phân phối Chuẩn.

6. Phân phối Student.

7. Phân phối Khi bình phương.

8. Phân phối Fisher

 

Back
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ĐLNN Hàm PP Một số PP Các đặc  trưng Bài tập C3 Chương
3 Back

Phân phối Nhị thức
Dãy phép thử Becnulli thường gặp nhiều trong thực tế do đó biến ngẫu nhiên có phân phối Nhị
thức cũng thường gặp trong các ứng dụng.

Xét n phép thử Becnulli, biến cố A trong phép thử có P(A) = p. Gọi X là số lần xuất hiện biến
cố A trong n phép thử trên, khi đó phân phối của X gọi là phân phối nhị thức và ký hiệu là X =
B(n; k) ta có:

 

 

Ví dụ:  Một xạ thủ có 5 viên đạn để bắn vào một mục tiêu, xác xuất trúng của mỗi viên là 0,6.
Gọi X là số viên đạn đã bắn trúng mục tiêu.
            a) Tính xác suất để trong 5 viên đã bắn có 2 viên trúng mục tiêu.
            b) Để phá hủy được mục tiêu cần phải bắn trúng ít nhất 3 viên, tính xác suất để mục tiêu
bị phá hủy.

Áp dụng công thức tính xác suất nhị thức, ta có:

           

 

 

Chú ý: Tính xác suất khi biết ĐLNN X có phân phối Nhị thức B(n; p), với n khà lớn, ta có thể
dùng hàm MS-Excel:

 

 

 

Back
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ĐLNN Hàm PP Một số PP Các đặc  trưng Bài tập C3 Chương
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Phân phối Poisson
Phân phôi Poisson có nhiều ứng dụng đối với các quá trình liên quan đến số quan sát trong một
đơn vị thời gian hoặc không gian (chảng hạn, số khách hàng đến cửa hàng trong chu kỳ thời gian
30 phút, số máy của một xí nghiệp hỏng trong một ngày,...).

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Poisson với tham số l > 0 nếu phân phối xác
suất của nó có dạng:                  

 

 

Chú ý: Giữa phân phối Nhị thức và phân phối Poisson có mối quan hệ với
nhau:                                       

 

 

 

Ví dụ: Một lô cây hoa giống có 10000 cây, xác suất mỗi cây không ra hoa là 0,001. Tìm xác suất
để trong lô cây giống đó có 3 cây không ra hoa; có nhiều nhất 5 cây không ra hoa.

Ta thấy: p = 0,001 là khá bé và n = 10000 là khá lớn, cho nên có thể thay xác suất Nhị thức
bằng phân phối Poisson với l = np = 10. Ta có:

 

 

 

 

 

Chú ý: Tính xác suất khi biết ĐLNN X có phân phối Poisson Pl, với n khá lớn, ta có thể dùng
hàm MS-Excel:
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Phân phối Hình học
Xét bài toán: Cho dãy n phép thử Becnulli, xác suất xuất hiện biến cố A là P(A) = p. Gọi X là số
phép thử cần thiết để lần đầu biến cố A xuất hiện. Tìm phân phối xác xuất và hàm phân phối
của X. Ta có:

 

 

Đại lượng ngẫu nhiên X gọi là có phân phối hình học nếu phân phối xác suất, hàm phân phối
của nó có dạng:

 

 

Ví dụ: Một xạ thủ có 5 viên đạn để bắn vào một mục tiêu cho đến khi nào trúng thì thôi, xác
xuất trúng của mỗi viên là 0,6. Gọi X là số viên đạn đã bắn. Tính các xác suất:
          a) Xạ thủ phải bắn đến viên đạn thứ tư.
          b) Xạ thủ phải bắn cả 5 viên đạn.

 

 

 

Back
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Phân phối siêu bội
Ta giải bài toán thực tế: Một lô sản phẩm có N sản phẩm trong đó có M sản phẩm tố còn lại N -
M sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên ra n sản phẩm, tìm xác suất để trong n sản phẩm lấy ra có đúng
k sản phẩm tốt. Ta có:

Đại lượng ngẫu nhiên X gọi là có phân phối siêu bội với tham số N, M, n nếu phân phối xác
suất của nó có dạng:

 

 

Chú ý:  Phân phối siêu bội và phân phối nhị thức có mối liên hệ: Nếu n cố định, N tăng lên vô
hạn và tỷ số M/N tiến dần tới p (0 < p < 1) thì:
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ĐLNN Hàm PP Một số PP Các đặc  trưng Bài tập C3 Chương
3 Back

Phân phối Chuẩn
Trong thực tế có nhiều ĐLNN, nhiều quy luật tuân theo luật phân phối chuẩn hoặc gần chuẩn
hoặc có thể chuyển về dang phân phối chuẩn (Chẳng hạn: trọng lượng và chiều cao của người
lớn, các sai số đo đạc, sai số quan sát, điểm thi của học sinh, trung bình cộng của một số lớn các
ĐLNN độc lập, ...). 

Phân phối chuẩn có một vai trò vị trí rất quan trọng trong lý thuyết xác suất và trong thống kê
cũng như ứng dụng trong thực tế, trong các lĩnh vực khoa học đời sống khác nhau. Cho nên,
người ta đã lập thành bảng các giá trị của hàm mật độ và hàm phân phối để tiện cho người sử
dụng khi cần tra cứu.

Đại lượng ngẫu nhiên X gọi là có phân phối chuẩn dạng tổng quát, ký hiệu là Ν(μ, ϭ2), nếu
hàm mật độ của nó có dạng:

  

 

Trường hợp đặc biệt nếu μ = 0 và ϭ2 = 1 thì gọi là phân phối chuẩn tắc, ký hiệu là Ν(0,
1). Khi đó hàm mật độ và hàm phân phối tương ứng có dạng:

  

 

Chú ý:

1) Từ phân phối chuẩn dạng tổng quát chuyển về dạng phân phối chuẩn tắc bằng cách đặt:

 

 

 

 

 

Ví dụ 1: Chiều cao X (m) của sinh viên tuân theo luật phân phối chuẩn N(1,55; 0,01). Tính
xác suất để sinh viên có chiều cao nằm trong khoảng từ 1,53 đến 1,58.

 

Phân phối chuẩn http://www.dthu.edu.vn/bgdt/BG/Do%20Van%20Hung/BAI%20GIANG...

1 of 2 2/1/2010 6:01 PM



2)
Từ phân phối nhị thức với n khá lớn chuyển về dạng phân phối chuẩn tắc bằng cách đặt:

 

 

Ví du 2 ̣: Một hộp hạt giống có xác suất không nảy mầm của mỗi hạt là 0,2. Gieo kiểm tra 400
hạt giống đó. Tính xác suất để có đúng 80 hạt không nảy mầm.

Ta có: n = 400;     p = 0,2;    k = 80. Áp dụng công thức trên ta có:

 

Chú ý: Tính xác suất  khi biết  ĐLNN X có phân phối chuẩn tắc N(0;1) ta có thể dùng hàm
MS-Excel:
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Phân phối Student
Phân phối Student do Wililam S.Gosset đưa ra năm 1908 (Student là bút danh bài báo công bố
của Wililam S.Gosset).

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Student (phân phối t) với k bậc tự do nếu
hàm mật độ được xác định bởi:

 

 

 

Chú ý: Nếu X1, X2, ... Xn độc lập cùng phân phối N(0, 1) thì:

 

  có phân phối Student.

 

Tìm giá trị tk(a) của phân phối Student với k bậc tự do có thể dùng hàm MS-Excel: tk(a) =
TINV(a, k - 1)
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PHÂN PHỐI KHI BÌNH PHƯƠNG (c2)

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Khi bình phương (c2) với n bậc tự do nếu
hàm mật độ của nó có dạng:

 

 

 

 

Chú ý: Nếu X1, X2, ..., Xn độc lập và có cùng phân phối chuẩn tắc N(0; 1) thì:

  có phân phối Khi bình phương c2.

 

Chú ý: Tìm giá trị c2
k(a) của phân phối c2 có thể dùng hàm MS-Excel:
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trưng Bài tập C3 Chương
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PHÂN PHỐI FISHER - SNEDECOR (F)
Đại lương ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Fisher - Snedecor (F) với n, m bậc tự do nếu
hàm phân phối có dạng:

 

 

 

 

 

 

Chú ý: Nếu X, Y là các

ĐLNN độc lập, X có phân phối c2(n) và Y có phân phối c2(m) thì :

 

  có phân phối Fisher - Snedecor.

Back
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ĐLNN Hàm PP Một số PP Các đặc  trưng Bài tập
C3 Chương 3

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

Các khái niệm hàm phân phối, dãy phân phối, hàm mật độ là những đặc trưng đầy đủ
của ĐLNN (rời rạc, liên tục). Tuy nhiên trong một số trường hợp ta không cần biết một
cách đầy đủ về ĐLNN, mà chỉ cần biết một số đặc trưng của ĐLNN là có thể biết một
cách khái quát, tổng thể về ĐLNN.

Trong mục này chúng ta nghiên cứu một số đặc trưng cơ bản của ĐLNN, mà trong đó
đặc biệt cần quan tâm là Kỳ vọng toán và Phương sai của ĐLNN.

Kỳ vọng toán1.

Phương sai của đại lượng ngẫu nhiên2.

Mốt (Mode)3.

Trung vị (Median)4.

Hệ số tương quan5.
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Các đặc trưng
ĐLNN Kỳ Vọng Phương Sai Đặc trưng khác Bài tập C3 Back

KỲ VỌNG

1. Định nghĩa: Kỳ vọng của ĐLNN X là một số ký hiệu là EX và được xác định như sau:

       
    nếu P(X = xi) = pi
 
 
    nếu X có hàm mật độ là p(x)
 
 

 
2. Ý nghĩa:

Kỳ vọng của ĐLNN X là giá trị trung bình mà biến ngẫu nhiên X nhận hoặc là trọng tâm của
phân phối xác suất với khối lượng 1. Chính vì vậy, người ta thường dùng kỳ vọng để xác định vị
trí của phân phối.

Trung bình cộng hay trung bình số học sẽ phản ánh tốt trong trường hợp các số trị đang xét có
cùng khả năng, nhưng phản ánh không tốt trong trường hợp các số trị được nhận không cùng
khả  năng, khi đó dùng trung bình có trọng lượng hoặc trung bình theo xác suất  sẽ  tốt  hơn.
Chẳng hạn:

 

 

 
 
   EX = 1.1/4 + 3.3/4 = 10/4 = 5/2                EY = (-1).1/4 + 1.3/4 = 2/4 = 1/2

Trong khi đó trung bình cộng số học của chúng là: 1/2 . (1 + 3) = 2 và 1/2 . (-1 + 1) = 0

3. Tính chất:

EC = C nếu C là hằng số
E(C.X) = C.EX nếu C là hằng số
E(X + Y) = EX + EY
E(X - Y) = EX - EY
E(X.Y) = EX.EY nếu X, Y độc lập

 

4. Các ví dụ:
 

X 1 3
P 1/4 3/4

Y -1 1
P 1/4 3/4
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Ví dụ 1: Gọi X là số lần thành công trong n phép thử lược đồ Becnulli, với xác suất thành công
trong mỗi lần thử là p và xác suất thất bại là q (p > 0, q > 0, p + q = 1). Tìm EX.
Ta thấy:  X nhận các giá trị 1, 2, 3, ..., n và

 
   

 
khi đó:
 

 
 
 
 
 
 
 
Ví dụ 2: Gọi X là số lần thực hiện phép thử độc lập cho tới khi thành công (xuất hiện biến cố A)
thì thôi, xác suất thành công trong mỗi lần thử là p và xác suất thất bại là q (p > 0, q > 0, p + q =
1). Tìm EX.
 
Ta thấy: X nhận các giá trị  1, 2, 3, ..., n, ... và

 

và khi đó ta có:

 

 

Ví dụ 3: Gọi X là ĐLNN rời rạc nhận các giá trị 0, 1, 2, ..., n, ... với xác suất tương ứng

 

 

Tính EX.

Ta có:
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PHƯƠNG SAI

Định nghĩa: Giả sử X là ĐLNN có kỳ vọng là EX. Khi đó kỳ vọng của ĐLNN (X - EX)2

gọi là phương sai của ĐLNN X và ký hiệu là DX. Tức là: DX = E(X - EX)2.

Ý nghĩa của phương sai: Từ định nghĩa của kỳ vọng ta thấy phương sai của ĐLNNN
X chính là giá trị trung bình của bình phương độ lệch giữa giá trị của đại lượng X và giá
trị của kỳ vọng EX. Như vậy phương sai đặc trưng cho độ phân tán của các giá trị của
X so với kỳ vọng EX. Phương sai càng lớn thì độ phân tán càng lớn, ngược lại phương
sai càng gần 0 thì độ phân tán càng bé.

Một số tính chất cơ bản của phương sai:

1.  DX ≥ 0    với mọi ĐLNN X (được suy ra từ định nghĩa).

2.  DX = EX2 - (EX)2.

Chứng minh: Ta có  DX = E(X - EX)2 = E(X2 - 2.X.EX - (EX)2) =
    = EX2 + E(-2X.EX) + E(EX)2) = EX2 - 2.EX.EX + (EX)2 = EX2 - (EX)2

3.  D(cX) = c2.DX     với c là hằng số.

Chứng minh: Ta có D(cX) = E(cX - E(cX))2 = E(cX - c.EX)2 =
    = E(c2(X - EX))2 = c2.E(X - EX)2 = c2.DX

4.  D(X + Y) = DX + DY     với X, Y là các ĐLNN độc lập và có phương sai DX, DY.

Chứng minh: Ta có D(X + Y) = E((X + Y) - E(X + Y))2 =
    = E(X + Y)2 - (E(X + Y))2 = EX2 + 2.EX.EY + EY2 - (EX + EY)2 =
    = EX2 - (EX)2 + EY2 - (EY)2 = DX + DY

Một số ví dụ

Ví dụ 1: Gọi X là số lần thành công trong n phép thử lược đồ Becnulli, với xác suất thành công
trong mỗi lần thử là p và xác suất thất bại là q (p > 0, q > 0, p + q = 1). Tìm DX.
Ta thấy:  X nhận các giá trị 1, 2, 3, ..., n và đặt Xi = 1 nếu lần thứ i thành công, Xi = 0 nếu lần
thứ i thất bại với i = 1, 2, 3, ..., n.
Ta có: Xi là các ĐLNN độc lập và P(Xi = 1) = p, P(Xi = 0) = q, với i = 1, 2, 3, ...,n. Mặt khác:

 

    Khi đó:
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Do Xi chỉ nhận một trong các giá trị là 0 hoặc 1 cho nên:
P(Xi = 1) = P(Xi

2 = 1) = p và P(Xi = 0) = P(Xi
2 = 0) = q với i = 1, 2, ..., n

và khi đó: EXi = p  và  EXi
2 = p. Nên: DXi = EXi

2 - (EX)2 = p - p2 = p.(1 - p) = pq.

Vậy: DX = npq.

Ví dụ 2: Giả sử X là ĐLNN rời rạc nhận các giá trị 0, 1, 2, ..., n, ... với xác suất tương ứng

                                                                              Tính DX.

 

Ta có: X2 nhận các giá trị  0, 12, 22, 32, ..., n2 và P(X2 = n2) = P(X = n)

Khi đó:

 

 

 

 

 

Ví dụ 3: Giả sử X là ĐLNN có phân phối đều trên [a; b] với hàm mật độ

 

     Tính DX.

 

Ta có:

 

 

 

 

Ví dụ 4: Giả sử X là ĐLNN có phân phối chuẩn N(0; 1) với hàm mật độ
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    Tính DX.

Ta có:

 

 

 

 

Trong đó:
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MỐT (Mode)

Định nghĩa: Mốt (ký hiệu xmod) là giá trị của ĐLNN X sao cho tại xmod hàm mật độ f(x) đạt giá
trị cực đại. Mốt có thể là một điểm, có thể là một khoảng mốt.

Trường hợp X là ĐLNN rời rạc, xmod là giá trị mà xác suất để X = xmod là lớn nhất.

TRUNG VỊ (Median)

Định nghĩa: Trung vị (ký hiệu xmed) là giá trị của ĐLNN X sao cho tại xmed hàm phân phối
F(x) đạt giá trị bằng 1/2. Trung vị có thể là một điểm, có thể là một khoảng trung vị.

Ví dụ 1: Giả sử ĐLNN X có mật độ phân phối chuẩn N(a, ϭ2) thì tại x = a hàm mật độ đạt giá trị
cực đại. Vậy: xmod = a.

Ví dụ 2: Giả sử ĐLNN X có hàm phân phối là

 

   có trung vị xmed = 1/2

 

HỆ SỐ TƯƠNG QUAN

Giả sử X, Y là 2 ĐLNN, hệ số tương quan là số đặc trưng cho mối quan hệ giữa 2 ĐLNN X và
Y.

Định nghĩa: Giả sử X, Y là các ĐLNN có 0 < DX < +∞; 0 < DY < +∞. Khi đó người ta gọi hệ số
tương quan giữa 2 ĐLNN X, Y là:

 

 

Chú ý: Đối với 2 ĐLNN X, Y có 0 < DX < +∞; 0 < DY < +∞ thì :

  nếu X, Y bất kỳ

  nếu X, Y độc lập
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BÀI TẬP CHƯƠNG 3

I. Bài tập ĐLNN và Hàm phân phối

B 3.1: Cho hàm số

 

 

 

a) Xác định a để F(x) là hàm phân phối của một ĐLNN X nào đó.

b) Tìm hàm mật độ của ĐLNN X có hàm phân phối vừa tìm được.

c) Tính P[ 0,25 ≤ X < 0,5).

Hướng dẫn

B 3.2: Cho hàm số

 

 

 

 

 

a) Xác định a để f(x) là hàm mật độ của một ĐLNN X nào đó.

b) Tìm hàm phân phối của ĐLNN X ứng với hàm mật độ vừa tìm được.

c) Tính P[ 0 ≤ X ≤ p/4]

Hướng dẫn

B 3.3: Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi X là tổng số chấm xuất hiện của
con xúc xắc

a) Lập bảng phân phối xác suất của X.

b) Viết biểu thức hàm phân phối của X.
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c) Tính xác suất P(5 < X < 10) bằng cách trực tiếp và thông qua hàm phân phối.

Hướng dẫn

B 3.4: Trong một hộp hạt giống có 10 hạt tốt và 2 hạt xấu. Lấy ngẫu nhiên ra 5 hạt, gọi
X là số hạt tốt được lấy ra.

a) Lập bảng phân phối xác suất của X.

b) Viết biểu thức hàm phân phối của X.

c) Tính xác suất P(0 < X < 3) bằng cách trực tiếp và thông qua hàm phân phối.

Hướng dẫn

B 3.5:  Một  sinh viên được làm thí nghiệm tối đa 5 lần, nếu có 2 lần thành công thì
dừng lại, xác suất thành công của mỗi lần thí nghiệm là 0,8. Gọi X là số lần sinh viên
đã làm thí nghiệm.

a) Lập bảng phân phối xác suất của X.

b) Viết biểu thức hàm phân phối của X.

c) Tính xác suất P(1 < X < 5) bằng cách trực tiếp và thông qua hàm phân phối.

Hướng dẫn

B 3.6: Cho 2 ĐLNN độc lập X, Y có phân phối xác suất như sau:

X 0 1 2 3  Y 1 2 3 4
P(X) 0,2 0,3 0,3 0,2  P(Y) 0,2 0,2 0,3 0,3

a) Lập bảng phân phối xác suất của X2, Y2, X + Y, X.Y

b) Viết biểu thức các hàm phân phối của X2, Y2, X + Y, X.Y

Hướng dẫn

II. Bài tập các đặc trưng của ĐLNN

B 3.7: Tính kỳ vọng và phương sai của tất cả các ĐLNN trong các bài tập từ B 3.1 đến
B 3.6 ở trên.

Hướng dẫn

B 3.8: Giả sử X là ĐLNN có phân phối chuẩn N(a, ϭ2). Tính EX, DX.

Hướng dẫn
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B 3.9: Giả sử X là ĐLNN có phân phối mũ có hàm mật độ:

 

    Tính EX, DX.

Hướng dẫn

B 3.10: Giả sử X là ĐLNN có phân phối chuẩn N(3,0; 0,25), Y là ĐLNN có phân phối
Poisson P2 và X, Y là các ĐLNN độc lập. Tính :

a) E(2X + 3Y + 5)

b) D(2X + 3Y + 5)

c) E(X2 + Y2 - 2XY + X - Y)

Hướng dẫn
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ĐLNN Hàm PP Một số PP Các đặc  trưng Bài tập
C3

Chương
3

Hướng dẫn bài tập ĐLNN và Hàm phân phối

I. Bài tập ĐLNN và Hàm phân phối

B 3.1: Cho hàm số

 

 

 

a) Xác định a để F(x) là hàm phân phối của một ĐLNN X nào đó.

 

 

Ta có: a = 1 thì F(x) là hàm phân phối
của ĐLNN X nào đó.

 

b) Tìm hàm mật độ của ĐLNN X có hàm phân phối vừa tìm được.

 

 

 

c) Tính P[ 0,25 ≤ X < 0,5).

 

 

B 3.2: Cho hàm số
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a) Xác định a để f(x) là hàm mật độ của một ĐLNN X nào đó.

 

 

 

 

 

Ta có: a = 1/2 thì f(x) là hàm mật độ của một ĐLNN X nào đó.

 

b) Tìm hàm phân phối của ĐLNN X ứng với hàm mật độ vừa tìm được.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Tính P[ 0 ≤ X ≤ p/4]

 

 

 

B 3.3: Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi X là tổng số chấm xuất hiện của
con xúc xắc

a) Lập bảng phân phối xác suất của X.

X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 5/36 4/36 3/36 2/36 1/36
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b) Viết biểu thức hàm phân phối của X.

 

 

 

 

c) Tính xác suất P(5 < X < 10) bằng cách trực tiếp và thông qua hàm phân phối.

Tính trực tiếp:

 

 

Tính thông qua hàm phân phối:

 

 

B 3.4: Trong một hộp hạt giống có 10 hạt tốt và 2 hạt xấu. Lấy ngẫu nhiên ra 5 hạt, gọi
X là số hạt tốt được lấy ra.

a) Lập bảng phân phối xác suất của X.

Ta thấy X là ĐLNN có thể nhận các giá trị 3, 4, 5  vì có 2 hạt xấu.
Tính xác suất tương ứng theo công thức:

 

X 3 4 5
P 0,1515 0,5303 0,3182

b) Viết biểu thức hàm phân phối của X.

 

 

 

 

c) Tính xác suất P(3 < X < 5) bằng cách trực tiếp và thông qua hàm phân phối.

Tính trực tiếp:
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P(3 < x < 5) = P(4) =0,5303

Tính thông qua hàm phân phối:

P(3 < x < 5) = F(5) - F(4) = 0,6818 - 0,1515 = 0,5303

 

B 3.5:  Một  sinh viên được làm thí nghiệm tối đa 5 lần, nếu có 2 lần thành công thì
dừng lại, xác suất thành công của mỗi lần thí nghiệm là 0,8. Gọi X là số lần sinh viên
đã làm thí nghiệm.

a) Lập bảng phân phối xác suất của X.

Ta thấy X là ĐLNN có thể nhận các giá trị 2, 3, 4, 5 (vì phải thực hiện ít nhất 2 lần), nếu
làm thí nghiệm thành công 2 lần thì dừng lại cho nên lần cuối là thành công hoặc đã
hết 5 lần.
Tính xác suất tương ứng theo công thức:

 

 

 

X 2 3 4 5
P 0,6400 0,2560 0,0768 0,0272

b) Viết biểu thức hàm phân phối của X.

 

 

 

 

 

c) Tính xác suất P(1 < X < 5) bằng cách trực tiếp và thông qua hàm phân phối.

Tính trực tiếp:

 

Tính thông qua hàm phân phối:
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B 3.6: Cho 2 ĐLNN độc lập X, Y có phân phối xác suất như sau:

X 0 1 2 3  Y 1 2 3 4
P(X) 0,2 0,3 0,3 0,2  P(Y) 0,2 0,2 0,3 0,3

a) Lập bảng phân phối xác suất của X2, Y2, X + Y, X.Y

X2 0 1 4 9  Y2 1 4 9 16

P(X2) 0,2 0,3 0,3 0,2  P(Y2) 0,2 0,2 0,3 0,3
 

X + Y 1 2 3 4 5 6 7
P(X + Y) 0,04 0,10 0,18 0,25 0,22 0,15 0,06

 
XY 0 1 2 3 4 6 8 9 12

P(XY) 0,20 0,06 0,12 0,13 0,15 0,13 0,09 0,06 0,06

b) Viết biểu thức các hàm phân phối của X2, Y2, X + Y, X.Y

Dựa vào các bảng phân phối trên để viết các hàm phân phối tương ứng.

 

Bài tập C3
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ĐLNN Hàm PP Một số PP Các đặc  trưng Bài tập C3 Chương 3

Hướng dẫn bài tập các đặc trưng của ĐLNN

II. Bài tập các đặc trưng của ĐLNN

B 3.7: Tính kỳ vọng và phương sai của tất cả các ĐLNN trong các bài tập từ B 3.1 đến B 3.6 ở trên.

a) Bài B 3.1:

 

 

 

 

 

 

b) Bài 3.2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Bài 3.3:

 

 

 

 

 

d) Bài 3.4:
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e) Bài 3.5:

 

 

 

 

 

f) Bài 3.6:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 3.8: Giả sử X là ĐLNN có phân phối chuẩn N(a, ϭ2). Tính EX, DX.
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B 3.9: Giả sử X là ĐLNN có phân phối mũ có hàm mật độ:

 

    Tính EX, DX.

 

 

 

 

 

 

 

B 3.10: Giả sử X là ĐLNN có phân phối chuẩn N(3,0; 0,25), Y là ĐLNN có phân phối Poisson P2 và X, Y
là các ĐLNN độc lập. Tính :

a) E(2X + 3Y + 5).

b) D(2X + 3Y + 5)

c) E(X2 + Y2 - 2XY + X - Y)

        Ta có: EX = 3,0; DX = 0,25; EY = 2; DY = 2; EX2 = DX + (EX)2 = 9,25; EY2 = DY + (EY)2 = 6

        Áp dụng các tính chất của kỳ vọng và phương sai ta có:

a) E(2X + 3Y + 5) = 2.EX + 3.EY + 5 = 17

b) D(2X + 3Y + 5) = 22.DX + 32.DY = 4 . 0,25 + 9 . 4 = 37

c) E(X2 + Y2 - 2XY + X - Y) = EX2 + EY2 - 2.EX.EY + EX - EY =

    = 9,25 + 6 - 2.3.2 + 3 - 2 = 4,25

 

Bài tập C3

Hướng dẫn bài tập các đặc trưng http://www.dthu.edu.vn/bgdt/BG/Do%20Van%20Hung/BAI%20GIANG...

3 of 3 2/1/2010 6:13 PM



Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
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Chương 4
LUẬT SỐ LỚN VÀ ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM

 

Trong chương này, trình bày các kiến thức cơ bản về luật số lớn và một số định lý mà
mỗi định lý đó, trong những điều kiện xác định khẳng định rằng trung bình của một số
lớn các ĐLNN xấp xỉ bằng một số nào đó (các định lý về luật số lớn). Đồng thời đề cập
đến một nhóm định lý khẳng định sự kiện trong những điều kiện nào đó thì dãy các
hàm phân phối có hàm phân phối giới hạn (các định lý giới hạn trung tâm).

Học chương này SV cần nắm được những nội dung cơ bản của chương:

Luật số lớn và các định lý về luật số lớn1.

Các định lý giới hạn trung tâm2.

Các ứng dụng.3.
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Luật số lớn ĐL giới hạn trung tâm Ứng dụng Bài tập C4 Chương 4

LUẬT SỐ LỚN

1. Định nghĩa: Dãy các ĐLNN X1, X2, ..., Xn có kỳ vọng tương ứng EX1, EX2, ..., EXn

được gọi là tuân theo luật (yếu) số lớn nếu với e > 0 cho trước tùy ý ta có:

 

 

 

2. Bất đẳng thức Chebyshev: Giả sử X là ĐLNN có kỳ vọng EX và phương sai DX hữu
hạn (0 < DX < +∞). Khi đó ta có:

 

 

3. Định lý Chebyshev: Nếu dãy các ĐLNN X1, X2, ..., Xn độc lập, có kỳ vọng EX1, EX2,
..., EXn và có phương sai hữu hạn cùng bị chặn bởi một hằng số C, nghĩa là: 0 < DX1,
DX2, ..., DXn ≤ C thì dãy đó tuân theo luật (yếu) số lớn, nghĩa là:

 

 

 

Chú ý: Điều khẳng định của định lý tương đương với điều khẳng định:

 

 

 

Hệ quả: Giả sử X là số lần thành công (xuất hiện biến cố A) trong dãy n phép thử
Becnulli và p là xác suất xuất hiện biến cố A trong mỗi phép thử. Khi đó:

 

 

 

4. Định lý Khinchin: Nếu dãy các ĐLNN X1, X2, ..., Xn độc lập, cùng phân phối và có
EX1= EX2= ... = EXn = a thì:

LUẬT SỐ LỚN http://www.dthu.edu.vn/bgdt/BG/Do%20Van%20Hung/BAI%20GIANG...

1 of 2 2/1/2010 6:15 PM



 

 

Back

 

 

 

 

 

LUẬT SỐ LỚN http://www.dthu.edu.vn/bgdt/BG/Do%20Van%20Hung/BAI%20GIANG...

2 of 2 2/1/2010 6:15 PM



Luật số lớn ĐL giới hạn trung tâm Ứng dụng Bài tập C4 Chương 4

ĐỊNH LÝ GIÓI HẠN TRUNG TÂM

Định lý: Giả sử dãy các ĐLNN X1, X2, ..., Xn độc lập, phân phối như nhau, có cùng kỳ

vọng m và phương sai ϭ2 (EX1= EX2= ... = EXn = m và DX1= DX2 = ... = DXn = ϭ2).

Khi đó nếu 0 < ϭ2 < +∞ thì:

 

 

 

Chú ý: Định lý trên là cơ sở cho ta xem với n đủ lớn tổng của n ĐLNN độc lập có phân

phối như nhau, có cùng kỳ vọng m và phương sai ϭ2,( 0 < ϭ2 < +∞) xấp xỉ với ĐLNN
có phân phối chuẩn.

 

Hệ quả 1: Giả sử dãy các ĐLNN X1, X2, ..., Xn độc lập và

  với xác suất p

  với xác suất q

thì:

 

 

 

 

Hệ quả 2: Giả sử m là số lần xuất hiện biến cố A trong dãy n phép thử Becnulli, p là
xác suất xuất hiện biến cố A trong mỗi phép thử (0 < p <1) và q = 1 - p. Khi đó:

 

 

 

 

Hệ quả 3: Giả sử m là số lần xuất hiện biến cố A trong dãy n phép thử Becnulli, p là
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xác suất xuất hiện biến cố A trong mỗi phép thử (0 < p <1) và q = 1 - p. Với a, b là các
hằng số đã cho (a < b). Khi đó:

 

 

 

Chú ý: Hệ quả trên là cơ sở cho ta xem với n đủ lớn tần suất xuất hiện biến cố A và
xác suất của nó xấp xỉ với ĐLNN có phân phối chuẩn.

Như vậy, định lý giới hạn trung tâm là cơ sở lý thuyết để chúng ta khẳng định phần lớn
các ĐLNN là tuân theo luật  phân phối  chuẩn hoặc xấp xỉ  chuẩn.  Vì vậy phân phối
chuẩn có một vai trò quan trọng trong Toán học nói chung và lý thuyết xác suất nói
riêng.

Back
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Luật số lớn ĐL giới hạn trung tâm Ứng dụng Bài tập C4 Chương 4

CÁC ỨNG DỤNG

1. Ước lượng gần đúng xác suất:

 

    Ta có:

 

 

 

với n đủ lớn.

Vậy:

 

 

 

2. Cho a, b (a < b) ước lượng gần đúng xác suất: P[a < X < b]

Ta có:

 

 

 

 

 

Ví dụ 1: Gieo 10000 lần một đồng xu đồng chất và cân đối. Gọi X là số lần xuất hiện mặt xấp.
Tính gần đúng xác suất  P(4000 < X < 6000).

Giải: Xem việc gieo 10000 lầ một đồng xu là 10000 phép thử lược đồ Becnulli, xác suất xuất
hiện mặt xấp của mỗi lần là 0,5. Áp dụng công thức tính gần đúng xác suất, ta có:
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Ví dụ 2: Cho ε = 0,01; p = 0,80 và

 

    Tìm n.

Giải: Ta có
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Luật số lớn ĐL giới hạn trung tâm Ứng dụng Bài tập C4 Chương 4

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

B 4.1: Gieo 3200 hạt giống, xác suất nảy mầm của mỗi hạt là 0,90. Gọi X là số hạt nảy mầm
trong số hạt giống đã gieo đó.

a) Tìm số hạt nảy mầm có khả năng nhất và tính xác suất tương ứng.

b) Tìm xác suất sao cho: 2700 < X < 3000.

Hướng dẫn

B 4.2: Xác suất để hạt giống bị lép là 0,006.

a) Tìm xác suất để trong 1000 hạt giống có không bé hơn 3 hạt lép.

b) Có đúng 6 hạt bị lép.

c) Có không quá 16 hạt bị lép.

Hướng dẫn

B 4.3: Xác suất sinh con trai ở một vùng là 0,51.

Tính xác suất sao cho trong 1000 lần sinh (mỗi lần sinh một con) có số con trai ít hơn số con
gái.

Hướng dẫn

B 4.4: Gieo 12000 lần một con xúc xắc cân đối và đồng chất.

Tính gần đúng xác suất để số lần xuất hiện mặt 6 chấm nằm trong khoảng 1950 đến 2050.

Hướng dẫn

B 4.5: Cho ĐLNN X có phân phối:

 

 

 

Ước lượng xác suất sao cho trong 100 lần lặp lại phép đo ĐLNN X có tối đa 70 lần nhận giá trị
trong khoảng (0,2; 0,7).

Hướng dẫn

B 4.6: Xác suất để khi trồng cây thì cây sống là 0,8. Người ta trồng 1000 cây, tính xác suất để:
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a) Có từ 750 cây đến 900 cây sống.

b) Có ít hơn 750 cây sống.

c) Có nhiều hơn 90 cây sống.

Hướng dẫn
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HƯỚNG DẪN BÀI TẬP Chương 4.

B 4.1: Gieo 3200 hạt giống, xác suất nảy mầm của mỗi hạt là 0,90. Gọi X là số hạt nảy mầm trong số hạt
giống đã gieo đó.

a) Tìm số hạt nảy mầm có khả năng nhất và tính xác suất tương ứng.

b) Tìm xác suất sao cho: 2700 ≤ X < 3000.

Giải:

X là ĐLNN có phân phối nhị thức.

a) Số hạt nảy mầm có khả năng nhất: EX = n.p = 3200 x 0,90 = 2880.

 

 

 

Hoặc dùng hàm MS-Excel:  p(X = 2880) = BINOMDIST(2880, 3200, 0.9, 0) = 0,0235

 

b) Ta có:

  

 

 

Hoặc dùng hàm MS-Excel:  p(2700 ≤  X < 3000) = BINOMDIST(3000, 3200, 0.9, 1) - 1 +
BINOMDIST(2700, 3200, 0.9, 1) = 1.

Back

B 4.2: Xác suất để hạt giống bị lép là 0,006.

a) Tìm xác suất để trong 1000 hạt giống có không bé hơn 3 hạt lép.

b) Có đúng 6 hạt bị lép.

c) Có không quá 16 hạt bị lép.

Giải:
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Gọi X là số hạt giống lép, thì X là ĐLNN.

Ta thấy n khá lớn và p khá bé nên dùng xấp xỉ Poisson với l = np = 1000.0,006 = 6.

a) Ta có:

 

 

b) Ta có:

 

c) Ta có:

 

 

Back

B 4.3: Xác suất sinh con trai ở một vùng là 0,51.

Tính xác suất sao cho trong 1000 lần sinh (mỗi lần sinh một con) có số con trai ít hơn số con gái.

Giải:

Gọi X là số lần sinh con trai, thì X là ĐLNN. Ta thấy: n.p = 1000 x 0,51 = 510;
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Chương 5
ĐẠI CƯƠNG VỀ THỐNG KÊ
 
Chương 5 này sẽ trình bày những kết quả cổ điển của thống kê toán học, đây là phần rất cần
thiết cho những người muốn sử dụng công cụ xác suất thống kê vào công việc nghiên cứu của
mình. Khi học chương này sinh viên ngoài việc nắm được kiến thức cơ bản của chương còn cần
phải biết sử dụng máy tính bỏ túi (hoặc máy vi tính) để thực hành giải các dạng bài toán thống
kê thường gặp vì việc tính toán số liệu tương đối nhiều
 
Nội dung chính của chương gồm:
 

      I. Lý thuyết mẫu
            1. Mẫu ngẫu nhiên
            2. Các đặc trưng mẫu
 

     II. Các bài toán ước lượng
            1. Ước lượng cho kỳ vọng
            2. Ước lượng cho phương sai
            3. Ước lượng cho xác suất
 

    III. Các bài toán kiểm định đơn giản
            1. Kiểm định giả thuyết về kỳ vọng (trung bình)
            2. Kiểm định giả thuyết về xác suất
            3. Kiểm định giả thuyết phương sai
            4. So sánh về 2 trung bình
            5. So sánh về 2 xác suất
            6. Kiểm định về phân phối, tính độc lập, tính thuần nhất
 

    IV. Bài toán tương quan và hồi quy
            1. Hệ số tương quan mẫu
            2. Hồi quy tuyến tính
            3. Hồi quy không tuyến tính
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Mẫu ngẫu nhiên Đặc trưng mẫu Ước lượng Kiểm định Bài tập C5 Chương 5

LÝ THUYẾT MẪU

Trong thực tế, muốn kết luận về một đặc tính nào đó của các phần tử của một tập hợp
các đối tượng cùng loại thì phải dựa vào những thông tin thu nhận được từ các đối
tượng để phân tích, nghiên cứu.

Tuy nhiên, khi nghiên cứu các đối tượng thì hoặc do số lượng phần tử của tập hợp đó
rất nhiều hoặc do điều kiện về thời gian, kinh phí, ... không cho phép ta nghiên cứu tất
cả các phần tử của tập hợp đó được. Khi đó ta phải chọn ngẫu nhiên ra một bộ phận
các phần tử đại diện để nghiên cứu, tập hợp các phần tử đại diện được chọn ra đó
được gọi là tập hợp mẫu.

Việc chọn tập mẫu như thế nào để mẫu đó đại diện trung thực, cung cấp thông tin đầy
đủ và chính xác là một vấn đề đặt ra cho người nghiên cứu.

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu một số nội dung cơ bản sau:

                MẪU NGẪU NHIÊN

                    1. Khái niệm Mẫu ngẫu nhiên

                    2. Một số phương pháp chọn mẫu

                    3. Sắp xếp mẫu thực nghiệm

                CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU

                    1. Kỳ vọng mẫu

                    2. Phương sai mẫu

                    3. Các đặc trưng khác

Back
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Mẫu ngẫu nhiên Đặc trưng mẫu Ước lượng Kiểm định Bài tập C5 Chương 5

MẪU NGẪU NHIÊN

                                1. Khái niệm Mẫu ngẫu nhiên

                                2. Một số phương pháp chọn mẫu

                                3. Sắp xếp mẫu thực nghiệm

 

1. Khái niệm Mẫu ngẫu nhiên

Trong thực tế, khi nghiên cứu để kết luận về một đặc tính nào đó của các phần tử của
một tập hợp các đối tượng cùng loại thì hoặc do số lượng phần tử của tập hợp đó rất
nhiều hoặc do điều kiện về thời gian, kinh phí, ... không cho phép ta nghiên cứu tất cả
các phần tử của tập hợp đó được. Khi đó ta phải chọn ra một bộ phận các phần tử đại
diện để nghiên cứu, tập hợp các phần tử đại diện được chọn ra đó được gọi là tập
hợp mẫu.

Tập hợp mẫu (tập mẫu) là tập hợp các phần tử (đối tượng) được chọn theo một phân
phối xác suất nào đó.

Tập mẫu thường ký hiệu là (X1, X2, ..., Xn), các giá trị mẫu thường ký hiệu là (x1, x2,
...xn), tập mẫu gồm n phần tử thì n gọi là kích thước mẫu.

Tập hợp tất cả các đối tượng nghiên cứu mà từ đó chọn ra tập mẫu gọi là tập tổng
quát. Về mặt toán học thì Xi là ĐLNN, về mặt thực nghiệm Xi là kết quả định lượng của
phép thử (thí nghiệm).

Mẫu ngẫu nhiên là một dãy gồm n ĐLNN độc lập (X1, X2, ..., Xn) có cùng phân phối
xác suất F(x1, x2, ...xn).

Người ta có thể coi một mẫu ngẫu nhiên có kích thước n (X1, X2, ..., Xn) là một điểm
của không gian Rn. Không gian Rn này gọi là không gian mẫu.

 

2. Một số phương pháp chọn mẫu

Tùy theo yêu cầu của vấn đề cần nghiên cứu mà người  nghiên cứu có thể đưa ra
phương pháp chọn mẫu cho phù hợp, với mỗi phương pháp chọn mẫu khác nhau sẽ
cho kết quả các loại mẫu khác nhau. Tuy nhiên việc chọn mẫu phải mang tính đại diện
ngẫu nhiên. Trong thực tế, người ta hay sử dụng một số cách chọn mẫu đơn giản và
phổ biến trong các lĩnh vực khác nhau, sau đây:
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    a) Mẫu ngẫu nhiên hoàn lại: là mẫu được chọn từ tập tổng quát N phần tử bằng
cách chọn ngẫu nhiên ra một phần tử thứ nhất X1 khảo sát, ghi nhận kết quả, sau đó
trả lại tập tổng quát và tiếp tục lặp lại như vậy, chọn ngẫu nhiên phần tử thứ hai X2,
thứ ba X3, ..., Xn, cuối cùng ta thu được tập mẫu (X1, X2, ..., Xn). Xác suất mỗi phần
tử được chọn ra là như nhau và bằng 1/N.

    b) Mẫu ngẫu nhiên không hoàn lại: là mẫu được chọn từ tập tổng quát N phần tử
bằng cách chọn ngẫu nhiên ra một phần tử thứ nhất X1 khảo sát, ghi nhận kết quả,
sau đó không trả lại tập tổng quát và tiếp tục lặp lại như vậy, chọn ngẫu nhiên phần tử
thứ hai X2, thứ ba X3, ..., Xn, cuối cùng ta thu được tập mẫu (X1, X2, ..., Xn). Xác suất
mỗi phần tử được chọn ra là không như nhau.

    c) Mẫu đặc trưng (điển hình): là mẫu được chọn bằng cách phân loại tập tổng quát
theo đặc trưng và từ các bộ phận đặc trưng chọn mẫu theo cách a) hoặc cách b) ở
trên rồi hợp nhất lại ta được mẫu (thường dùng khi số lượng phần tử tập tổng quát
lớn).

    d) Phương pháp phân dãy: là mẫu được chọn bằng cách phân chia ngẫu nhiên
tập tổng quát thành nhiều dãy từ mỗi dãy chọn mẫu theo cách a) hoặc cách b) ở trên
rồi hợp nhất lại ta được mẫu (thường dùng khi số lượng phần tử tập tổng quát lớn).

    e) Phép thử độc lập (quan sát): là mẫu được chọn bằng cách thực hiện các phép
thử (quan sát) độc lập và lấy các kết quả của nó ta được tập mẫu.

 

3. Sắp xếp mẫu thực nghiệm

Khi thu thập số liệu kết quả các phép thử (thí nghiệm, quan sát) ta có tập mẫu (X1, X2,
..., Xn) thường có số lượng lớn và nhiều khi trùng lặp nhau, cho nên thường phải sắp
xếp lại cho hợp lý để thuận tiện cho việc xử lý kết quả, áp dụng các tiêu chuẩn thống
kê và phù hợp với mục tiêu khai thác nghiên cứu. Trong thực tế, người ta thường phân
chia sắp xếp theo nhóm hoặc sắp xếp theo giá trị.

a) Sắp xếp theo nhóm: khi kích thước tập mẫu lớn hoặc có giá trị trùng nhau ta phân
chia toàn thể các phần tử của tập mẫu thành các tập con gồm các phần tử có cùng
đặc tính như nhau (cùng giá trị) và sắp xếp theo thứ tự. 

b) Sắp xếp theo giá trị: khi kích thước tập mẫu bé và có giá trị khác nhau ta sắp xếp
theo thứ tự giá trị mẫu, (nếu kích thước mẫu lớn và có giá trị khác nhau ta có thể phân
thành khoảng).
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CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU

                    1. Kỳ vọng mẫu

                    2. Phương sai mẫu

                    3. Các đặc trưng khác

 

1. Kỳ vọng mẫu (Trung bình mẫu)

a) Định nghĩa: Giả sử cho (X1, X2, ..., Xn) là mẫu ngẫu nhiên từ phân phối F(x). Ta gọi:

 

    là Trung bình mẫu.

Khi n khá lớn ta có thể xem đó là kỳ vọng mẫu.

Chú ý 1: Nếu mẫu ngẫu nhiên cho dưới dạng tần suất:

X X1 X2 X3 ... Xk

ni n1 n2 n3 ... nk

thì trung bình mẫu được tính:

 

 

 

 

Chú ý 2: Nếu mẫu ngẫu nhiên cho dưới dạng khoảng (Xi - Xi+1) thì trung bình mẫu được tính:

 

 

 

 

b) Các Ví dụ

Ví dụ 1: Cho mẫu quan sát (Xi) với i = 1, 2, ..., 10 của ĐLNN X là:
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Xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ni 3 7 5 6 5 8 4 2 6 4

Khi đó: Trung bình mẫu của ĐLNN X là

 

 

 

 

Ví dụ 2: Cho mẫu quan sát của ĐLNN X dưới dạng khoảng là:

Khoảng X 80 - 90 90 - 100 100 - 110 110 - 120 120 - 130 130 - 140
ni 8 15 32 29 13 3

Khi đó: Trung bình mẫu của ĐLNN X là

 

 

 

 

c) Phân phối của trung bình mẫu

Nếu (X1, X2, ..., Xn) là mẫu ngẫu nhiên từ ĐLNN X có phân phối nhị thức B(k, p) thì

    cũng có phân phối nhị thức B(nk, p).

 

Nếu (X1, X2, ..., Xn) là mẫu ngẫu nhiên từ ĐLNN X có phân phối Poisson P(l) tham số l
thì

    cũng có phân phối Poisson P(nl) với tham số nl.

 

Nếu (X1, X2, ..., Xn) là mẫu ngẫu nhiên từ ĐLNN X có phân phối chuẩn N(μ, ϭ2) thì

    cũng có phân phối chuẩn N(nμ, nϭ2).
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Nếu (X1, X2, ..., Xn) là mẫu ngẫu nhiên từ ĐLNN X có phân phối c2
n thì

c2
nm

 

   2. Phương sai mẫu

   3. Các đặc trưng khác

 

Back
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CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU

2. Phương sai mẫu

a) Định nghĩa: Giả sử cho (X1, X2, ..., Xn) là mẫu ngẫu nhiên từ phân phối F(x). Ta gọi

 

 

là phương sai chưa điều chỉnh và gọi

 

    là phương sai có điều chỉnh.

 

Chú ý: Nếu mẫu ngẫu nhiên cho dưới dạng tần suất:

X X1 X2 X3 ... Xk

ni n1 n2 n3 ... nk

thì các phương sai mẫu được tính:

 

 

 

 

b) Các Ví dụ

Ví dụ 1: Cho mẫu quan sát (Xi) với i = 1, 2, ..., 10 của ĐLNN X là:

Xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ni 3 7 5 6 5 8 4 2 6 4

Khi đó: Phương sai mẫu của ĐLNN X là S2(X) = 7,8884 và S*2(X) = 8,094    (xem bảng tính II)

 

Ví dụ 2: Cho mẫu quan sát của ĐLNN X dưới dạng khoảng là:

Khoảng X 80 - 90 90 - 100 100 - 110 110 - 120 120 - 130 130 - 140
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ni 8 15 32 29 13 3

Khi đó: Phương sai mẫu của ĐLNN X là S2(X) = 144,11 và S*2(X) = 145,57    (xem bảng tính
II)

 

Back

Mẫu ngẫu nhiên http://www.dthu.edu.vn/bgdt/BG/Do%20Van%20Hung/BAI%20GIANG...

2 of 2 2/1/2010 6:24 PM



Bảng tính các đặc trưng mẫu của ĐLNN X (ví dụ 1) Bảng tính các đặc trưn
Xi ni niXi ni(Xi-X_)^2 Khoảng Xi
1 3 3 59.6748 80 - 90 85
2 7 14 83.8012 90 - 100 95
3 5 15 30.258 100 - 110 105
4 6 24 12.7896 110 - 120 115
5 5 25 1.058 120 - 130 125
6 4 24 1.1664 130 - 140 135
7 8 56 18.9728
8 2 16 12.9032
9 4 36 50.1264

10 6 60 123.6696
Tổng: 50 273 394.42

5.46
7.8884
8.0494

Bảng tính các đặc trưng mẫu của ĐLNN X (ví dụ 3)
Xi Yi X^2 Y^2 X.Y
2 3 4 9 6 n = 8
3 7 9 49 21 X_= 5.50
4 8 16 64 32 Y_= 11.00
5 9 25 81 45 S^2(X) = 5.25
6 13 36 169 78 S*^2(X) = 6.00
7 15 49 225 105 S^2(Y) = 21.75
8 16 64 256 128 S*2(Y) = 38.6667
9 17 81 289 153 r(XY) = 0.9826

44 88 284 1142 568

X_= 273/50 =
S^2 (X) = 394,42/50 =

S*^2 (X) = 394,42/49 =

X
S^2 (X
S*^2 (



ng mẫu của ĐLNN X (ví dụ 2)
ni niXi ni(Xi-X_)^2
8 680 4343.12

15 1425 2653.35
32 3360 348.48
29 3335 1301.81
13 1625 3625.57
3 405 2138.67

100 10830 14411

108.30
144.11
145.57

X_= 10830/100 =
X) = 14411/100 =
(X) = 14411/49 =
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CÁC KHÁI NIỆM ƯỚC LƯỢNG

Giả sử khi nghiên cứu ĐLNN X và biết được phân phối của X thuộc một họ phân phối nào đó
(chẳng hạn biết X có phân phối chuẩn hoặc biết X có phân phối Poisson, ... nhưng lại không
biết các tham ẩn). Muốn xác định hoàn toàn phân phối của X ta phải xác định được các giá trị
tham ẩn của phân phối đó.

Trong trường hợp chưa biết gì về phân phối của ĐLNN X thì việc  biết được các giá trị đặc trưng
của X cũng cho ta biết được nhiều thông tin. Chính vì vậy, việc đi tìm các ước lượng cho các
tham ẩn của phân phối hoặc ước lượng cho các giá trị đặc trưng của X là rất cần thiết.

Trong phần này, trình bày một số nội dung cơ bản sau:

Ước lượng tham số1.

Ước lượng kỳ vọng2.

Ước lượng phương sai3.

Ước lượng xác suất4.

 

ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

a) Ước lượng điểm: Cho mẫu ngẫu nhiên (X1, X2, ..., Xn) của ĐLNN X, giả sử θ là tham ẩn cần
ước lượng. Khi đó ước lượng điểm của tham ẩn θ (hoặc hàm số τ(θ)) là ĐLNN  Tn = φ(X1, X2,
..., Xn) chỉ phụ thuộc vào (X1, X2, ..., Xn) mà không phụ thuộc vào θ.

b) Ước lượng không chệch: Ước lượng Tn của tham ẩn θ (hoặc hàm số τ(θ)) được gọi là ước
lượng không chệch nếu ETn = θ (hoặc ETn = τ(θ).

c) Ước lượng vững: Ước lượng Tn của tham ẩn θ (hoặc hàm số  τ(θ)) được gọi là ước lượng
vững nếu thỏa mãn điều kiện

 

 

d) Ước lượng khoảng: Khoảng (θ1(X), θ2(X)) được gọi là khoảng ước lượng của θ với độ tin
cậy 1 - a  nếu P(θ1 < θ < θ2) = 1 - a.

Chú ý: Dựa vào định nghĩa này và định lý giới hạn trung tâm ta có thể tìm được khoảng ước
lượng của các tham ẩn trong một số phân phối thường gặp.
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ƯỚC LƯỢNG KỲ VỌNG

Ước lượng điểm cho kỳ vọng: Cho mẫu ngẫu nhiên (X1, X2, ..., Xn) của ĐLNN X. Ta
dùng

 

Ví dụ 1: Cho mẫu ngẫu nhiên (X1, X2, ..., Xn) của ĐLNN X có phân phối chuẩn N(μ, ϭ2)
thì

μ

1.

Cho (X1, X2, ..., Xn) là mẫu ngẫu nhiên từ ĐLNN X có phân phối
Poisson P(l) thì

    là ước lượng không chệch của l.

 

Ước lượng khoảng cho kỳ vọng tham số μ trong phân phối chuẩn N(μ, ϭ2):2.

Cho mẫu ngẫu nhiên (X1, X2, ..., Xn) của ĐLNN X có phân phối chuẩn N(μ, ϭ2), khoảng ước

lượng của tham số μ được tính như sau:

Trường hợp ϭ2 đã biết: Khoảng ước lượng của tham số μ với độ tin cậy 1 - a là

 

 

Trong đó: xa là số được tra từ bảng phân phối chuẩn tắc N(0, 1) sao cho  F(xa) = 1 - a/2
(sử dụng hàm MS-Excel: xa = NORMSINV(1 - a/2)).

Trường hợp ϭ2 chưa biết: Khoảng ước lượng của tham số μ với độ tin cậy 1 - a là

   

   

Trong đó: nếu n ≤ 30 thì ta tra giống xa ở trên; nếu n < 30 thì ta tra trong bảng phân phối

    là ước lượng điểm cho kỳ vọng EX và đó là ước lượng không chệch.
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Student với n  - 1 bậc tự  do (bảng 2 phía) và mức ý nghĩa a,  (sử  dụng hàm MS-Excel: ta =
TINV(a, n -1)).

 

 

Ví dụ 1: Tìm khoảng ước lượng của kỳ vọng μ với độ tin cậy 0,95 của ĐLNN X có phân phối
chuẩn nếu biết trung bình mẫu là 14, độ lệch bình phương trung bình là 5 và kích thước mẫu là
25.

Giải  trường hợp này cho biết độ lệch bình phương trung bình là 5 tức là biết phương sai, ta
có: 

 

 

 

 

 

Ví dụ 2: Tìm khoảng ước lượng của kỳ vọng μ với độ tin cậy 0,95 của ĐLNN X có phân phối
chuẩn, kích thước mẫu là 25 và giả sử  tìm được trung bình mẫu là 14, phương sai mẫu điều
chỉnh là 9 .

Giải trường hợp này chỉ biết phương sai mẫu điều chỉnh là 9 tức là không biết phương sai, ta
có: 

 

 

 

 

 

Ví dụ 3: Tìm khoảng ước lượng của kỳ vọng μ với độ tin cậy 0,90 của ĐLNN X có phân phối
chuẩn, từ bảng số liệu sau:

Khoảng X (m) 6,25 - 6,75 6,75 - 7,25 7,25 -7,75 7,75 - 8,25 8,25 - 8,75 8,75 - 9,25 9,25 - 9,75 9,75 - 10,25
Số lượng ni 1 2 5 11 18 9 3 1

Từ bảng số liệu đã cho ta có bảng số liệu sau:
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Khoảng X (m) 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
Số lượng ni 1 2 5 11 18 9 3 1

Trường hợp ước lượng kỳ vọng không biết phương sai, lập bảng tính số liệu ta có: (xem bảng
tính III)

 

 

 

Ví dụ 4: Tìm khoảng ước lượng của kỳ vọng μ với độ tin cậy 0,95 của ĐLNN X có phân phối
chuẩn, từ bảng số liệu sau:

X 2 3 4 5 6 7 8
n 1 1 1 3 2 1 1

Trường hợp ước lượng kỳ vọng không biết phương sai, lập bảng tính số liệu ta có: (xem bảng
tính III)

 

 

 

Ước lượng phương sai

Ước lượng xác suất
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Bảng tính ví dụ 3: 

Xi ni ni.Xi ni.(Xi - X_)^2 Tính các giá trị
6.5 1 6.5 3.50 n = 50
7.0 2 14.0 3.75 X_ = 8.37
7.5 5 37.5 3.78 S^2(X) = 0.4581
8.0 11 88.0 1.51 S*^2(X) = 0.4674
8.5 18 153.0 0.30 anfa = 0.10
9.0 9 81.0 3.57 x_anfa = 1.645
9.5 3 28.5 3.83

10.0 1 10.0 2.66 8.21 < muyX < 8.53
Cộng 50 418.5 22.91

Bảng tính ví dụ 5: 
Ta có: n = 400 1 - anfa = 0.999

m = 5 anfa = 0.001
0.0125 x_anfa = 3.2905

-0.0058 < p < 0.0308
Vậy: 0 < p < 0.0308

Bảng tính ví dụ 6: 
Ta có: n = 100 1 - anfa = 0.95

m = 10 anfa = 0.05
0.1 x_anfa = 1.96

Vậy: 0.0412 < p < 0.1588

p* = m/n =

p* = m/n =



Bảng tính ví dụ 4: 

Xi ni ni.Xi ni.(Xi - X_)^2 Tính các giá trị
2 1 2.0 9.61 n = 10
3 1 3.0 4.41 X_ = 5.1
4 1 4.0 1.21 S^2(X) = 2.89
5 3 15.0 0.03 S*^2(X) = 3.21
6 2 12.0 1.62 anfa = 0.05
7 1 7.0 3.61 t_anfa = 2.26
8 1 8.0 8.41

Cộng 10 51 28.9 3.82 < muyX < 6.38

3.33
16.92

1.71 < xicma^2 < 8.69

t1 = CHIINV (0.95, 9) =
t2 = CHIINV (0.05, 9) =
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ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI

Ước lượng điểm cho phương sai: Cho mẫu ngẫu nhiên (X1, X2, ..., Xn) của ĐLNN X. Ta
dùng

1.

 

 

Ví dụ 1: Cho mẫu ngẫu nhiên (X1, X2, ..., Xn) của ĐLNN X có phân phối chuẩn N(μ, ϭ2)
thì

1.

 là ước lượng chệch của ϭ2.

 

  là ước lượng không chệch của ϭ2.

 

Ước lượng khoảng cho phương sai: Cho mẫu ngẫu nhiên (X1, X2, ..., Xn) của ĐLNN X

có phân phối chuẩn N(μ, ϭ2). Khoảng ước lượng của phương sai ϭ2 với độ tin cậy 1- a
là:

2.

 

Trong đó: t1, t2 tra bảng c2 tại 1 - a/2 và tại a/2 với
(n - 1) bậc tự do

 

 

Hoặc dùng hàm MS-Excel: t1 = CHIINV(1 - a/2, n - 1) và t2 = CHIINV( a/2, n - 1).

Ví dụ: Tìm khoảng ước lượng của phương sai ϭ2 với độ tin cậy 0,90 của ĐLNN X có phân phối
chuẩn, từ bảng số liệu sau:

  là ước lượng điểm của phương sai DX và đó là ước lượng chệch
(chưa điều chỉnh).

 là ước lượng điểm của phương sai DX và đó là ước lượng
không chệch (có điều chỉnh).
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X 2 3 4 5 6 7 8
n 1 1 1 3 2 1 1

Lập bảng tính số liệu (xem bảng tính III). Ta có:
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Mẫu ngẫu nhiên Đặc trưng mẫu Ước lượng Kiểm định Bài tập C5 Chương 5

ƯỚC LƯỢNG XÁC SUẤT

Ước lượng cho xác suất (hoặc tỷ lệ nào đó) là bài toán rất thường gặp trong thực tế, đặc biệt là
trong thực nghiệm.

1. Ước lượng điểm cho xác suất: Giả sử n là số lần thực hiện phép thử (thí nghiệm, quan sát),
m là số lần xảy ra biến cố A trong n lần thử, p = P(A) là xác suất của biến cố A nào đó (hoặc p
là tỷ lệ) mà ta chưa biết, để ước lượng cho p người ta thường dùng p* = m/n, đồng thời  p* cũng
là ước lượng không chệch của p.

2. Ước lượng khoảng của xác suất trong phân phối nhị thức: Dựa vào định nghĩa khoảng ước
lượng và hệ quả của định lý giới hạn trung tâm. Khoảng ước lượng của xác suất p với độ tin cậy
1- a là:

    

 

Trong đó: m là số lần xảy ra biến cố A trong n phép thử,  xa được tra từ bảng phân phối chuẩn
tắc N(0; 1) sao cho  F(xa) = 1 - a/2
(sử dụng hàm MS-Excel: xa = NORMSINV(1 - a/2)).

Ví dụ 5: Gieo 400 hạt giống thấy có 5 hạt không nảy mầm. Gọi p là xác suất nảy mầm của mỗi
hạt. Tìm ước lượng điểm và khoảng ước lượng của p với độ tin cậy 0,999.

    a) Tìm: Ước lượng điểm của p. Ta có: p* = 5/400 = 0,0125.

    b) Tìm Khoảng ước lượng của p với độ tin cậy 0,999 (xem ví dụ 5 bảng tính III).

        Ta có: n = 400;      p* = 0,0125;     1 - p* = 0,9875;     xa
 = 0,32905.

        Thay vào công thức ước lượng p ta tìm được:  0 < p < 0,0308

Ví dụ 6: Để khẳng định chất lượng của một loại hạt giống, người ta gieo thử 100 hạt giống thấy
có 10 hạt  không nảy mầm, gọi p là xác suất  nảy mầm của mỗi hạt.  Tìm ước lượng điểm và
khoảng ước lượng của p với độ tin cậy 0,95.

    a) Tìm: Ước lượng điểm của p. Ta có: p* = 10/100 = 0,10.

    b) Tìm Khoảng ước lượng của p với độ tin cậy 0,95 (xem ví dụ 6 bảng tính III).

        Ta có: n = 100;      p* = 0,10;     1 - p* = 0,90;     xa
 = 1,96.
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        Thay vào công thức ước lượng p ta tìm được:  0,0412 < p < 0,1588
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Bài toán KĐ KĐ Kỳ vọng KĐ Xác suất So sánh KV So sánh XS KĐ KBP Bài tập C5 Chương 5

BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH

Trong phần này trình bày một số bài toán đặt ra với hai giả thuyết trái ngược nhau (giả thuyết H0
và đối thuyết H1), chúng ta cần phải chọn một trong hai giả thuyết đó, sao cho giả thuyết đã
chọn có khả năng đúng cao hơn, khả năng sai thấp hơn.

Để giải quyết bài toán trên, ta phải dựa vào tập mẫu ngẫu nhiên mà ta đang xét. Vân dụng các
kết quả của xác suất ta tìm một miền S (gọi là miền tiêu chuẩn) sao cho khi mẫu X1, X2, ...Xn
thuộc S thì ta bác bỏ giả thuyết H0 và chấp nhận đối thuyết H1, còn khi mẫu X1, X2, ...Xn không
thuộc S thì ta chấp nhận giả thuyết H0 và bác bỏ đối thuyết H1, với mức a gọi là mức ý nghĩa
tiêu chuẩn.

Bài toán kiểm định:   H0: Giả thuyết
                                 H1: Đối thuyết

Tiêu chuẩn kiểm định: Tính ĐLNN Z phụ thuộc vào mẫu X1, X2, ...Xn
                                - Nếu Z(X1, X2, ...Xn) > Ca thì bác bỏ H0 và chấp nhận H1.
                                - Nếu Z(X1, X2, ...Xn) < Ca thì chấp nhận H0 và bác bỏ H1.

Chú ý: Khi bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết H0 chúng ta có thể mắc các sai lầm sau: Bác bỏ H0
nhưng thực tế H0 đúng (sai lầm loại I) hoặc ngược lại chấp nhận H0 nhưng thực tế H0 sai (sai
lầm loại II).

Như vậy, cho biết giả thuyết H0, đối thuyết H1, mức ý nghĩa a, chúng ta phải tìm miền S sao cho
khả năng mắc sai lầm loại I không vượt quá a và sai lầm loại II nhỏ nhất.
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Bài toán KĐ KĐ Kỳ vọng KĐ Xác suất So sánh KV So sánh XS KĐ KBP Bài tập C5 Chương 5

KIỂM ĐỊNH KỲ VỌNG

Giả sử X1, X2, ... Xn là mẫu ngẫu nhiên độc lập từ phân phối chuẩn N(μ, ϭ2) và μ0 là giá trị
cho trước.

Kiểm định giả thuyết về giá trị kỳ vọng (trung bình) trong phân phối chuẩn N(μ, ϭ2), ta có bài
toán:

 

, ở mức a.

a) Trường hợp ϭ đã cho biết: Giả thuyết H0 bị bác bỏ ở mức a nếu

      (Nếu Z < xa thì chấp nhận H0).

 

Trong đó:  xa tra ở bảng phân phối chuẩn N(0, 1) sao cho F(xa) = 1 - a/2  (hoặc F(xa) = 1 - a
nếu đối thuyết đặt dấu <, >).
Nếu dùng hàm MS-Excel: xa= NORMSINV(1 - a/2)  (hoặc xa= NORMSINV(1 - a) nếu dấu <,
>).

Ví dụ: Giả sử X1, X2, ... X100 là mẫu ngẫu nhiên độc lập từ phân phối chuẩn N(μ, 4) có trung
bình mẫu là 15. Hãy kiểm định giả thuyết:

 

    (<, >) với mức a = 0,05.

Giải:  Ta thấy phương sai đã biết DX = ϭ2 = 4,  a = 0,05 tra bảng phân phối chuẩn ta có xa =
1,96.

  

    Vậy bác bỏ giả thuyết H0 và chấp nhận giả
thuyết H1.

b) Trường hợp ϭ chưa cho biết: Giả thuyết H0 bị bác bỏ ở mức a nếu
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-  Nếu n > 30 thì ta tra như

xa ở bảng phân phối chuẩn N(0, 1) sao cho F(ta) = 1 - a/2  (hoặc F(ta) = 1 - a nếu bài toán có
đối thuyết đặt dấu <, >).
Nếu dùng hàm MS-Excel: ta= NORMINV(1 - a/2)  (hoặc ta= NORMINV(1 - a) nếu dấu <, >)

-  Nếu n < 30 thì ta tra ở bảng phân phối Student với n - 1 bậc tự do mức ý nghĩa (bảng 2 phía
hoặc bảng 1 phía nếu dấu <, >) .
Nếu dùng hàm MS-Excel: ta= TINV(a, n - 1).

Ví dụ: Giả sử người ta kiểm tra ngẫu nhiên 15 học sinh thấy kết quả điểm số X như sau:

X 2 3 7 6 9 7 6 6 1 2 7 8 6 5 6

Giả sử X tuân theo phân phối chuẩn dạng N(μ, ϭ2). Hãy kiểm định giả thuyết:

 

    (<, >) với mức a = 0,05.

Giải: Ta thấy phương sai chưa biết, n = 15 < 30, tra bảng phân phối Student với 14 bậc tự do
t(0,05; 14) = 2,14.

 

 

Vậy chấp nhận giả  thuyết
H0.
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Bài toán KĐ KĐ Kỳ vọng KĐ Xác suất So sánh KV So sánh XS KĐ KBP Bài tập C5 Chương 5

KIỂM ĐỊNH XÁC SUẤT TRONG PHÂN PHỐI NHỊ THỨC

Giả sử trong dãy n phép thử Becnulli, biến cố A xuất hiện X lần.
Gọi p = P(A) là xác suất xuất hiện biến cố A trong mỗi phép thử, p0 là xác suất cho trước.

Kiểm định giá trị xác suất trong phân phối nhị thức, ta có bài toán:

 

    ở mức ý nghĩa a.

Giả thuyết H0 bị bác bỏ ở mức a nếu

 

    (nếu Z < xa  thì chấp nhận H0)

Trong đó:  xa tra ở bảng phân phối chuẩn N(0, 1) sao cho F(xa) = 1 - a/2  (hoặc F(xa) = 1 - a
nếu đối thuyết đặt dấu <, >).
Nếu dùng hàm MS-Excel: xa= NORMSINV(1 - a/2)  (hoặc xa= NORMSINV(1 - a) nếu dấu <,
>).

Ví dụ 1: Gieo 300 hạt giống ta thấy có 261 hạt nảy mầm. Người ta nói rằng tỷ lệ nảy mầm của
hạt giống là 90% với mức 0,05 có đúng không?

Giải: Xem việc gieo 300 hạt giống là 300 phép thử Becnulli và p0 = 0,90;   p = 261/300 = 0,87.
Ta có bài toán kiểm định xác suất

 

 

Ta có:  n = 300;  ;  a = 0,05;  F(xa) = 0,975 tra bảng phân phối chuẩn  xa= 1,96

 

 

không đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0 nên điều nhận định trên là đúng.

 

Ví dụ 2: Trong một lô hạt giống, người ta nói rằng tỷ lệ hạt giống lép là 0,02. Ta chọn ngẫu
nhiên có hoàn lại 480 hạt thấy có 42 hạt lép. Xét xem tỷ lệ hạt lép người ta thông báo với mức
0,05 có đúng không?
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Giải: Xem việc kiểm tra 480 hạt giống là 480 phép thử Becnulli và p0 = 0,02;   p = 42/480 =
0,0875. Ta có bài toán kiểm định xác suất:

 

 

Ta có:  n = 480;  ;  a = 0,05;  F(xa) = 0,95 tra bảng phân phối chuẩn xa = 1,65. Khi đó:

 

 

 

Vậy giả thuyết H0 bị bác bỏ và chấp nhận đối thyết H1 tỷ lệ hạt lép lớn hơn 0,02, tức là người ta
đã thông báo sai.
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Bài toán KĐ KĐ Kỳ vọng KĐ Xác suất So sánh KV So sánh XS KĐ KBP Bài tập C5 Chương 5

SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH CỦA HAI MẪU ĐỘC LẬP CÓ PHÂN PHỐI CHUẨN

Giả sử X1, X2, ... Xn là mẫu ngẫu nhiên độc lập từ phân phối chuẩn N(μ1, ϭ1
2) và Y1, Y2, ...

Ym là mẫu ngẫu nhiên độc lập từ phân phối chuẩn N(μ2, ϭ2
2)

So sánh các giá trị kỳ vọng (trung bình) của hai mẫu ngẫu nhiên ở mức a, ta có bài toán kiểm
định giả thuyết:

 

 (<, >)   với mức ý nghĩa a.

a) Trường hợp các ϭ đã cho biết: Giả thuyết H0 bị bác bỏ ở mức a nếu

 

    (nếu Z < xa thì chấp nhận H0)

 

Trong đó:  xa tra ở bảng phân phối chuẩn N(0, 1) sao cho F(xa) = 1 - a/2, (hoặc F(xa) = 1 - a
nếu đối thuyết đặt dấu <, >).
Nếu dùng hàm MS-Excel: xa= NORMSINV(1 - a/2)  (hoặc xa= NORMSINV(1 - a) nếu dấu <,
>)

Ví dụ 1: Cho X1, X2, ... X40 là mẫu ngẫu nhiên độc lập từ phân phối chuẩn N(μ1, 4 ) và Y1,
Y2, ... Y50 là là mẫu ngẫu nhiên độc lập từ phân phối chuẩn N(μ2, 4). Giả sừ trung bình mẫu
của X là 130 và của Y là 140. Hãy kiểm định giả thuyết μ1 = μ2   với mức a = 0,05.

Giải: Phương sai của 2 mẫu ngẫu nhiên đã biết, ta có bài toán kiểm định so sánh 2 kỳ vọng:

 

    với mức ý nghĩa a = 0,05.

Ta có: F(xa) = 0,975;   xa= NORMSINV(0,975)  = 1,96
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Vậy giả thuyết H0 bị bác bỏ và chấp nhận đối thyết H1, tức là kỳ vọng của X và Y khác nhau.

b) Trường hợp các ϭ chưa cho biết (nhưng biết như nhau): Giả thuyết H0 bị bác bỏ ở mức a
nếu

 

    (nếu Z < xa thì chấp nhận H0)

    Trong đó:

 

 và

-  Nếu n + m > 60 thì ta tra như xa ở bảng phân phối chuẩn N(0, 1) sao cho F(ta) = 1 - a/2 

(hoặc F(ta) = 1 - a nếu bài toán có đối thuyết đặt dấu <, >).

Nếu dùng hàm MS-Excel: ta= NORMINV(1 - a/2)  (hoặc ta= NORMINV(1 - a) nếu dấu <, >)

-  Nếu n + m < 60 thì ta tra ở bảng phân phối Student với n + m - 2 bậc tự do mức ý nghĩa (bảng
2 phía hoặc bảng 1 phía nếu dấu <, >) .
Nếu dùng hàm MS-Excel: ta= TINV(a, n + m - 2).

Ví dụ 2: Để kiểm tra trọng lượng của 2 đàn lợn con của 2 trại lợn giống, người ta cân kiểm tra
ngẫu nhiên 7 con của trại thứ nhất và 6 con của trại thứ hai và thu được kết quả như sau:

X 15,7 10,3 12,6 14,5 12,6 13,8 11,9
Y 12,3 13,7 10,4 11,4 14,9 12,6  

Giả sử X và Y có phân phối chuẩn và phương sai như nhau. So sánh trọng lượng trung bình của
các con lợn con của 2 trại giống, với mức a = 0,05.

Giải: Ta thấy n = 7;  m = 6;  n + m < 60;  Phương sai X và Y chưa biết nhưng biết chúng như
nhau;
Tra bảng phân phối Student ta có t(0,05 , 11) = TINV(0,05, 11) = 2,20.

Lập bảng tính các giá trị ta có: (xem ví dụ 2 trong bảng tính 5)

 

Vậy: Chấp nhận giả thuyết H0, tức là trọng lượng trung bình của các con lợn con của 2 trại
giống là như nhau.

Chú ý: Trong trường hợp chưa biết và không biết chúng có như nhau không, để giải bài toán ta
phải làm thêm bài toán kiểm định giả thuyết phương sai như nhau (nếu kiểm định thấy phương

SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH CỦA HA http://www.dthu.edu.vn/bgdt/BG/Do%20Van%20Hung/BAI%20GIANG...

2 of 3 2/1/2010 6:42 PM



sai như nhau thì mới  áp dụng tiêu chuẩn trên, nếu kiểm định thấy phương sai khác nhau thì
chúng ta không áp dụng được).

Back

 

 

 

SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH CỦA HA http://www.dthu.edu.vn/bgdt/BG/Do%20Van%20Hung/BAI%20GIANG...

3 of 3 2/1/2010 6:42 PM



Ví dụ 2 Bảng tính 5:
X Y (X - X_)^2 (Y - Y_)^2
15.7 12.3 6.9847 0.0625
10.3 13.7 7.6018 1.3225
12.6 10.4 0.2090 4.6225
14.5 11.4 2.0818 1.3225
12.6 14.9 0.2090 5.5225
13.8 12.6 0.5518 0.0025
11.9 1.3390
91.4 75.3 18.9771 12.8550

X_ = 13.06
Y_ = 12.55

S^2 = 2.89
Z = 0.54

t(0.05, 11) = 2.20
Ta thấy: Z = 0,54 < t = 2,20

Vậy: Chấp nhận giả thuyết  Ho

S*^2(X) = 3.16
S*^2(Y) = 2.57

Z = 1.23
f(0,025, 6, 5) = 6.98

Vậy: Chấp nhận giả thuyết Ko



Bài toán KĐ KĐ Kỳ vọng KĐ Xác suất So sánh KV So sánh XS KĐ KBP Bài tập C5 Chương 5

SO SÁNH HAI XÁC SUẤT TRONG PHÂN PHỐI NHỊ THỨC

Giả sử dãy  X1, X2, ... Xn  và dãy Y1, Y2, ... Ym là các mẫu ngẫu nhiên độc lập từ phân phối nhị
thức. Gọi X  và Y lần lượt là số lần xuất hiện biến cố A tương ứng trong mỗi dãy và xác suất
biến cố A trong mỗi phép thử của mỗi dãy tương ứng là p1 = P(A) và p2 = P(A). So sánh p1 và
p2 ở mức a, ta có bài toán kiểm định giả thuyết:

 

    (<, >) ở mức a. Tiêu chuẩn kiểm định giả thuyết này là giả thuyết H0 bị bác
bỏ ở mức a nếu

 

     (nếu Z < xa thì chấp nhận H0).

 

Trong đó:  xa tra ở bảng phân phối chuẩn

N(0, 1) sao cho F(xa) = 1 - a/2  (hoặc F(xa) = 1 - a nếu đối thuyết đặt dấu <, >).

Nếu dùng hàm MS-Excel: xa= NORMSINV(1 - a/2)  (hoặc xa= NORMSINV(1 - a) nếu dấu <,
>).

Ví dụ: Có 2 phương pháp gieo hạt, phương pháp I gieo 100 hạt thấy có 80 hạt nảy mầm, phương
pháp II gieo 125 hạt thấy có 90 hạt nảy mầm. Hãy so sanh hiệu quả của 2 phương pháp ở mức a
= 0,05.

Giải: Ta có bài toán kiểm định so sánh 2 xác suất trong phân phối nhị thức

 

 với mức a = 0.05

Ta thấy: n = 100,    m = 125,     X = 80,     Y = 90,    F(xa) = 0,975,    xa= NORMSINV(0,975)
= 1,96
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Vậy: Chấp nhận giả thuyết H0, tức là 2 phương pháp gieo hạt giống có hiệu quả là như nhau.

Back
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Bài toán KĐ KĐ Kỳ vọng KĐ Xác suất So sánh KV So sánh XS KĐ KBP Bài tập C5 Chương 5

KIỂM ĐỊNH THEO TIÊU CHUẨN KHI BÌNH PHƯƠNG

1. Kiểm định sự phù hợp đối với một phân phối

Cho X1, X2, ... Xn là mẫu ngẫu nhiên rút ra từ biến ngẫu nhiên X. Giả sử X có phân phối F(x)
đã biết. Bài toán đặt ra là các số liệu thực nghiệm X1, X2, ... Xn có phù hợp với giả thuyết X có
phân phối F(x) cho trước không? Để giải quyết bài toán này ta thực hiện các bước sau:

-  Chia không gian giá trị có thể của X thành k khoảng rời nhau S1, S2, ... Sk.

-  Đếm mi số các giá trị quan sát rơi vào khoảng Si. Tính: Σmi = n      / i = 1, 2, ... k.

-  Tính:  pi = P(X ϵ Si)   / i = 1, 2, ... k. (vì F(x) đã hoàn toàn biết).

-  Tính tổng:

 

 

-  Với a đã cho tra bảng phân phối  χ2 với k - 1 bậc tự do ta tìm được

    thì ta coi như X có phân phối F(x), tức là số liệu
thực nghiệm phù hợp với giả thuyết.

 

2. Kiểm định tính độc lập giữa 2 biến ngẫu nhiên.

Giả sử ta có mẫu ngẫu nhiên kích thước n quan sát đồng thời về cả 2 biến ngẫu nhiên X và Y
(Xi, Yi)  /i =1, 2, ..., n. Đặt: P(XiYj) = pij.
Lập bảng các xác suât của biến cố tích XiYj, khi đó ta có: P(Xi) = pi = Σpij,     /i = 1, 2, ... n,   
P(Yj) = pj = Σpij    /j = 1, 2, ..., n.

Ta có bài toán kiểm định tính độc lập của 2 biến ngẫu nhiên X, Y với mức a.

 

, ở mức a.

Gọi Aij là số lần xuất hiện biến cố tích Xi.Yj trong n phép thử, Ai = ΣAij,     /i = 1, 2, ... k,    Aj

= ΣAij    /j = 1, 2, ..., t.
Ta có lời giả của bài toán trên là Ho bị bác bỏ ở mức a nếu:
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 (nếu Z < Ca thì chấp nhận giả thuyết Ho).   

trong đó Ca tra bảng phân phối  c2 với (k - 1).(t - 1) bậc
tự do và mức a.

3. Kiểm định tính thuần nhất.

Giả sử đám đông Q gồm các cá thể X1, X2, ... Xn được chia theo các nhóm nhỏ Y1, Y2, ... Ym,
m nhóm nhỏ của đám đông Q được gọi là thuần nhất đối với một đặc tính Ai nào đó nếu việc
khảo sát đặc tính đó không cho ta phân biệt được ở các nhóm nhỏ, nghĩa là xác suất để cá thể có
đặc tính Ai ở mỗi nhóm Y1, Y2, ... Ym là như nhau.

Đặt: P(XiYj) = pij. Ta có bài toán kiểm định về tính thuần nhất:

 

,    ở mức a.

Gọi Aij là số lần xuất hiện biến cố tích Xi.Yj và Ai = ΣAij,     /i = 1, 2, ... k,    Aj = ΣAij    /j = 1,
2, ..., t.
Ta có lời giả của bài toán trên là Ho bị bác bỏ ở mức a nếu:

 

 (nếu Z < Ca thì chấp nhận giả thuyết Ho).   

trong đó Ca tra bảng phân phối  c2 với (k - 1).(t - 1) bậc
tự do và mức a.

Back
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Mẫu ngẫu nhiên Đặc trưng mẫu Ước lượng Kiểm định Bài tập C5 Chương 5

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

B 5.1: Một trại lợn giống kiểm tra trọng lượng (kg) của ngẫu nhiên 50 con lợn con sau 45 ngày
tuổi thu được bảng số liệu sau:

7,75 8,25 6,75 9,35 8,15 8,65 9,05 8,90 8,45 6,25
9,05 8,35 7,25 8,30 7,75 7,95 7,15 8,55 8,65 7,25
7,45 9,80 8,75 8,65 8,35 8,15 8,45 9,25 7,30 7,90
9,75 8,65 9,15 8,25 8,85 8,35 8,85 8,55 9,65 8,15
8,10 8,25 7,85 9,25 8,45 8,45 8,65 8,65 8,25 8,65

a) Lập bảng số liệu bằng cách nhóm thành từng khoảng 0,5 kg.

b) Tính trung bình mẫu, phương sai mẫu chưa điều chỉnh và điều chỉnh.   

Hướng dẫn.

B 5.2: Giả sử ĐLNN X là sản lượng của một loại lúa (tạ/ha) có phân phối chuẩn dạng N(μ, ϭ2).
Kết quả thu hoạch trên 10 mảnh ruộng là:

Mảnh i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sản lượng Xi (tạ/ha) 51 48 56 57 44 52 54 60 46 47

Gọi μ và ϭ2 là kỳ vọng và phương sai của X. Tìm ước lượng điểm của μ, ϭ2 và khoảng ước
lượng của μ, ϭ2 với độ tin cậy 90%.

Hướng dẫn.

B 5.3: Chiều cao của học sinh là ĐLNN X có phân phối chuẩn dạng N(μ, ϭ2). Tìm ước lượng
điểm của μ, ϭ2 và khoảng ước lượng của μ, ϭ2 với độ tin cậy 95%. Biết rằng khi đo ngẫu nhiên
chiều cao của 10 học sinh ta có kết quả như sau:

Học sinh thứ i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Chiều cao (m) Xi 1,50 1,55 1,49 1,51 1,52 1,45 1,60 1,50 1,46 1,58

Hướng dẫn.

B 5.4: Gieo ngẫu nhiên 100 hạt giống thấy có 15 hạt không nảy mầm. Tìm ước lượng điểm của
xác suất nảy mầm p và tìm khoảng ước lượng của p với độ tin cậy 95%.

Hướng dẫn.
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B 5.5: Một người trồng 10000 cây giống trên cùng một mảnh đất thấy có 7000 cây sống. Tìm
ước lượng điểm của xác suất cây sống p và khoảng ước lượng của p với độ tin cậy 90%

Hướng dẫn.

B 5.6: Trong một trại vịt người ta kiểm tra 100 con vịt thấy có 8 con bị nhiễm bệnh. Gọi p là xác
suất để một con vịt bị nhiễm bệnh. Hãy kiểm định giả thuyết tỷ lệ vịt trong trại vịt bị nhiễm bệnh
là 10%  với mức a = 0,05.

Hướng dẫn.

B 5.7: Người ta cân ngẫu nhiên 50 cháu ở một nhà trẻ. Kết quả như sau:

Trọng lượng Xi 12,2 12,5 12,8 13,1 13,4
Số cháu ni 5 10 20 10 5

Giả sử Xi tuân theo luật phân phối chuẩn N(μ, ϭ2). Hãy kiểm định giả thuyết trọng lượng trung
bình của các cháu là 12,5 với mức a = 0,05.

Hướng dẫn.

B 5.8: Để kiểm tra năng suất của hai giống lúa, người ta kiểm tra ngẫu nhiên 20 m2 gieo loại
giống thứ nhất (X) và 24 m2 gieo loại giống thứ hai (Y) thấy kết quả như sau:

Năng suất Xi 3,4 3,5 3,7 3,9  Năng suất Yi 3,2 3,4 3,6

Số m2 4 6 8 2  Số m2 4 4 16

Giả sử Xi, Yj có phân phối chuẩn dạng tổng quát và DX = DY. Hãy kiểm định giả thuyết năng
suất trung bình của hai loại giống là như nhau, với mức a = 0,05.

Hướng dẫn.

B 5.9: Người ta điều tra ngẫu nhiên 250 con gà ở trại A thấy có 140 con gà nặng hơn 2 kg và
160 con gà ở trại B thấy có 80 con nặng hơn 2 kg. Hãy so sánh tỷ lệ gà nặng hơn 2 kg của 2 trại
gà, với mức a = 0,05.

Hướng dẫn.

B 5.10: Người ta chăm sóc hoa bằng 2 phương pháp khác nhau. Phương pháp I thấy trong 180
cây có 150 cây ra hoa đúng thời gian dự tính, phương pháp II thấy trong 256 cây có 170 cây ra
hoa đúng thời gian dự tính. Hỏi phương pháp nào hiệu quả hơn? với mức  a = 0,05.

Hướng dẫn.

B 5.11: Một người trồng 2 loại đậu A, B khác nhau, để so sánh chất lượng dinh dưỡng trong
đậu, người ta đo lượng dinh dưỡng của từng loại và thu được kết quả như sau:

BÀI TẬP CHƯƠNG 5 http://www.dthu.edu.vn/bgdt/BG/Do%20Van%20Hung/BAI%20GIANG...

2 of 3 2/1/2010 6:45 PM



Loại đậu A 41 50 33 59 46 54 58 53 54 55 59
Loại đậu B 38 54 30 35 36 50 52 45 47 46 40

Hãy kiểm định giả thuyết: Loại đậu A có chất dinh dưỡng bằng loại đậu B, với mức a = 0,05.

Hướng dẫn.

B 5.12: Trong một đợt kiểm tra hàng xuất khẩu, người ta kiểm tra sản phẩm ở hai lô hàng X và Y
thu được kết quả như sau:

 X Y
Đủ tiêu chuẩn xuất khẩu 92 119
Không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu 127 108

Hãy kiểm định giả thuyết: Kết quả kiểm tra của sản phẩm trong hai lô hàng là như nhau, với mức
a = 0,05.

Hướng dẫn.

B 5.13: Tìm hàm hồi quy tuyến tính của Y theo X và tính hệ số tương quan mẫu của X, Y trên
cơ sở các mẫu thu được trong trường hợp sau:

X 2 3 7 6 5
Y 6 6 15 13 10

Hướng dẫn.

B 5.14: Theo dõi mối quan hệ giữa chiều cao X (cm) và cân nặng Y (kg) của học sinh ta có số
liệu sau:

Xi 120 120 125 125 125 130 130 130 135 135 135 135 140 140 140 145 145 150
Yi 24 27 27 30 33 27 30 33 27 30 33 36 30 33 36 33 36 36
mi 1 3 2 6 1 1 5 5 1 6 7 2 1 4 2 1 1 1

Tính hệ số tương quan mẫu và tìm đường hồi quy trung bình tuyến tính thực nghiệm

Hướng dẫn.
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Mẫu ngẫu nhiên Đặc trưng mẫu Ước lượng Kiểm định Bài tập C5 Chương 5

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP CHƯƠNG 5

B 5.1 (xem bảng tính MS-Excel)
Khoảng Xi ni niXi ni(Xi-X-)^2    

6,25 - 6,75 6.50 1 6.50 3.5721   
6,75 - 7,25 7.00 1 7.00 1.9321 X_ = 8.39
7,25 - 7,75 7.50 4 30.00 3.1684 S^2(X) = 0.3629
7,75 - 8,25 8.00 11 88.00 1.6731 S*^2(X) = 0.3703
8,25 - 8,75 8.50 22 187.00 0.2662   
8,75 - 9,25 9.00 7 63.00 2.6047   
9,25 - 9,75 9.50 4 38.00 4.9284   

  50 419.50 18.145    

Back

B 5.2 (xem bảng tính MS-Excel)
 Xi (Xi-X_)^2 X_= 51.5 muy
 51 0.25 S^2(X) = 24.85  
 48 12.25 S*^2(X) = 27.61 xicma^2
 56 20.25 anfa = 0.1  
 57 30.25 t_ anfa = 1.833  
 44 56.25 t1 = 3.325  
 52 0.25 t2 = 16.919  
 54 6.25    
 60 72.25 48.45 < muy < 54.55
 46 30.25 14.69 < xichma^2 < 74.73
 47 20.25    
 515 248.5     

Back

B 5.3 (xem bảng tính MS-Excel)
 Xi (Xi-X_)^2    Tính:   
 1.50 0.00026      
 1.55 0.00116   X_= 1.516 muy
 1.49 0.00068   S^2(X) = 0.0021  
 1.51 0.00004   S*^2(X) = 0.0023 xicma^2
 1.52 0.00002   anfa = 0.05  
 1.45 0.00436   t_anfa = 2.262  
 1.60 0.00706   t1 = 2.700  
 1.50 0.00026   t2 = 19.023  
 1.46 0.00314      
 1.58 0.00410  1.48 < muy < 1.55  
 15.16 0.02104   0.0011 < xicma^2 < 0.0078  

Back
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B 5.4 (xem bảng tính MS-Excel)
   p_  = 0.15
   anfa = 0.05
   x_anfa = 1.96
  0.08 <  p  < 0.22

Back

B 5.5 (xem bảng tính MS-Excel)
   p_  = 0.7
   anfa = 0.1
   x_anfa = 1.645
  0.69 <  p  < 0.71

Back

B 5.6 (xem bảng tính MS-Excel)
  Ta có: n =100

Bài toán: Ho: p = 0.1 m =8
 H1: p < 0.1 p_ =0.08
   anfa = 0.05
   x_anfa = 1.645
   Z =0.667
 Chấp nhận Ho   

Back

B 5.7 (xem bảng tính MS-Excel)
 Xi ni niXi ni(Xi-X_)^2 Tính:  
 12.2 5 61 1.8  X_ = 12.8
 12.5 10 125 0.9  S^2(X) = 0.108
 12.8 20 256 0.0  S*^2(X) = 0.110
 13.1 10 131 0.9  anfa = 0.05
 13.4 5 67 1.8  x_anfa = 1.96
  50 640 5.4    

Bài toán:Ho: Muy = 12.5    Z = 6.3901
 H1: Muy > 12.5   Bác bỏ Ho, chấp nhận H1

Back

B 5.8 (xem bảng tính MS-Excel)       
Xi ni niXi ni(Xi - X_)^2  Yi mi miYi mi(Yi - Y_)^2  

3.4 4 13.60 0.16  3.2 4 12.80 0.36  
3.5 6 21.00 0.06  3.4 4 13.60 0.04  
3.7 8 29.60 0.08  3.6 16 57.60 0.16  
3.9 2 7.80 0.18   24 84 0.56  

 20 72 0.48       
 Phương sai chưa biết và không biết chúng có bằng nhau không, ta kiểm định phương sai:   
Bài toán: Ko: xicma^2(X) = xicma^2(Y) Ta tính:  Z =  1.04  anfa =0.05  
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 K1: xicma^2(X) <> xicma^2(Y) f(anfa/2, 19, 23) =  2.06 Chấp nhận Ko, phương sai như nha
           
 Kiểm định so sánh 2 trung bình Do phương sai của X và Y gần như nhau, nên ta lấy phươn
Bài toán:           

 Ho: muyX = muyY n + m = 44; t_anfa =2.02     
 H1: muyX > muyY   Z =2.10 Bác bỏ Ho, chấp nhận H1  

Back

B 5.9 (xem bảng tính MS-Excel)      
 Kiểm định so sánh 2 xác suất       

Bài toán:          
 Ho: p(A) = p(B) nA =250 mA =140  p(A) =0.56
 H1: p(A) > p(B) nB =160 mB =80  p(B) =0.50
   Z =0.846 x_anfa =1.645 Chấp nhận Ho, xác suất như

Back

B 5.10 (xem bảng tính MS-Excel)      
 Kiểm định so sánh 2 xác suất       

Bài toán:          
 Ho: p(I) = p(II) n(I) =180 m(I) =150  p(I) =0.8333
 H1: p(I) > p(II) n(II) =256 m(II) =170  p(II) =0.6641
   Z =2.7570 x_anfa =1.6449 Bác bỏ Ho, chấp nhận H1: p

Back

B 5.11 (SV tự lập bảng tính và giải)    
 Bác bỏ giả thuyết Ho, tức là chất lượng dinh dưỡng 2 loại đậu khác nhau.

Back

B 5.12 (SV tự lập bảng tính và giải)      
 Bác bỏ giả thuyết Ho, tức là kết quả kiểm tra 2 lô hàng là khác nhau (lô Y tốt hơn lô X).

Back

B 5.13 (SV tự lập bảng tính và giải)    
 X_ = 4,6;  Y_ = 9,9; r = 0,99    

 Hàm hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X là: y = 2,07x + 0,28

Back
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B 5.1
Khoảng Xi ni niXi ni(Xi-X-)^2

6,25 - 6,75 6.50 1 6.50 3.5721
6,75 - 7,25 7.00 1 7.00 1.9321
7,25 - 7,75 7.50 4 30.00 3.1684
7,75 - 8,25 8.00 11 88.00 1.6731
8,25 - 8,75 8.50 22 187.00 0.2662
8,75 - 9,25 9.00 7 63.00 2.6047
9,25 - 9,75 9.50 4 38.00 4.9284

50 419.50 18.145
Tính:

X_ = 8.39
S^2(X) = 0.3629

S*^2(X) = 0.3703

B 5.3
Xi (Xi-X_)^2 Tính:

1.50 0.00026 X_= 1.516
1.55 0.00116 S^2(X) = 0.0021
1.49 0.00068 S*^2(X) = 0.0023
1.51 0.00004 anfa = 0.05
1.52 0.00002 t_anfa = 2.262
1.45 0.00436 t1 = 2.700
1.60 0.00706 t2 = 19.023
1.50 0.00026
1.46 0.00314 1.48 < muy <
1.58 0.00410 0.0011 < xicma^2 <
15.16 0.02104

B 5.6 B 5.7
Ta có: n = 100 Xi

Bài toán: Ho: p = 0.1 m = 8 12.2
H1: p < 0.1 p_ = 0.08 12.5

anfa = 0.05 12.8
x_anfa = 1.645 13.1



Z = 0.667 13.4
Chấp nhận Ho

Bài toán:

B 5.8
Xi ni niXi (Xi - X_)^2 Yi

3.4 4 13.60 0.16 3.2
3.5 6 21.00 0.06 3.4
3.7 8 29.60 0.08 3.6
3.9 2 7.80 0.18

20 72 0.48
Phương sai chưa biết và không biết chúng có bằng nhau không,

Bài toán: Ko: xicma^2(X) = xicma^2(Y)
K1: xicma^2(X) <> xicma^2(Y)

Kiểm định so sánh 2 trung bình
Bài toán: 

Ho: muyX = muyY n + m = 44; t_anfa =
H1: muyX > muyY Z =

Do phương sai củ

Ta tính:  Z =
f(anfa/2, 19, 23) =



B 5.2
Xi (Xi-X_)^2 Tính:

51 0.25 X_= 51.5
48 12.25 S^2(X) = 24.85
56 20.25 S*^2(X) = 27.61
57 30.25 anfa = 0.1
44 56.25 t_anfa = 1.833
52 0.25 t1 = 3.325
54 6.25 t2 = 16.919
60 72.25
46 30.25 48.45 < muy < 54.55
47 20.25 14.69 < xicma^2 < 74.73

515 248.5

B 5.4
p_  = 0.15

muy anfa = 0.05
x_anfa = 1.96

xicma^2 0.08 <  p  < 0.22

B 5.5
p_  = 0.7

anfa = 0.1
x_anfa = 1.645

1.55 0.69 <  p  < 0.71
0.0078

ni niXi ni(Xi-X_)^2 Tính:
5 61 1.8 X_ = 12.80
10 125 0.9 S^2(X) = 0.11
20 256 0.0 S*^2(X) = 0.11
10 131 0.9 anfa = 0.05



5 67 1.8 x_anfa = 1.96
50 640 5.4 Z = 6.39

Ho: Muy = 12.5
H1: Muy > 12.5 Bác bỏ Ho, chấp nhận H1

mi miYi mi(Yi - Y_)^2 X_ = 3.6
4 12.80 0.36 S^2(X) = 0.024
4 13.60 0.04 S*^2(X) = 0.025
16 57.60 0.16 Y_ = 3.5
24 84 0.56 S^2(Y) = 0.023

S*^2(Y) = 0.024
, ta kiểm định phương sai:
1.04 anfa = 0.05
2.06 Chấp nhận Ko, phương sai như nhau

0.025

2.02
2.10 Bác bỏ Ho, chấp nhận H1

ủa X và Y gần như nhau, nên ta lấy phương sai chung:
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