
Phần thứ nhất 
LÝ THUYẾT XÁC XUẤT 

CHƯƠNG I 
XÁC XUẤT 

Chắc chắn đó, người ta đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng lý thuyết xác suất. 

I. Không gian mẫu và Biến cố 

Lý thuyết xác suất, hiện nay, là một lý thuyết toán học được xây dựng chặt chẽ trên một 
hệ tiên đề. Tuy nhiên, để xây dựng được một hệ tiên đề chặt chẽ về mặt toán học cho lý thuyết 
xác suất, người ta đã dựa vào các khái niệm cơ bản mang tính chất kinh nghiệm, trực quan. 

Xác suất là môn học nghiên cứu về các thí nghiệm ngẫu nhiên, i.e. những thí nghiệm 
mà chúng ta không biết chắc được kết quả nào sẽ xảy ra, nhưng có thể biết chắc được một 
trong những kết quả loại trừ nhau sẽ xảy ra. Từ nay, một thí nghiệm như thế sẽ được gọi là 
một Phép thử. 

Khi một phép thử được thực hiên, chúng ta thấy xảy ra một trong các kết quả loại trừ 
nhau; các kết quả đó được gọi là các kết quả sơ cấp hay các Biến cố sơ cấp. Khi nói đến một 
phép thử, trước hết, chúng ta phải thống nhất về các biến cố sơ cấp biểu diễn các kết quả có 
thể xảy ra. Tập hợp tất cả các biến cố sơ cấp được gọi là Không gian các biến cố sơ cấp. Để 
tiện lợi, chúng ta xem những biến cố sơ cấp như các điểm và gọi là các Điểm mẫu (hay điểm 
cho gọn). Như vậy, mỗi biến cố sơ cấp được biểu diễn bởi một và chỉ một điểm mẫu; không 
gian các biến cố sơ cấp được biểu diễn bởi một tập hợp mà các phần tử là các điểm mẫu; do đó 
còn được gọi là Không gian mẫu và thường được ký hiệu là M. 

Không gian mẫu M được gọi là rời rạc nếu nó là một tập hợp không hơn đếm được. 

Chúng ta nói một Biến cố A liên kết với phép thử đang xét (hay các biến cố sơ cấp m) 
khi căn cứ vào một kết quả sơ cấp m, chúng ta có thể biết được A xảy ra hay không xảy ra. 
Nếu ký hiệu tập hợp tất cả các kết quả sơ cấp, tại đó, xảy ra biến cố A bằng Ao thì rõ ràng biến 
cố A xảy ra nếu và chỉ nếu có mặt một trong các kết quả sơ cấp thuộc tập hợp Ao. Do đó, từ 
nay, chúng ta sẽ không phân biệt biến cố liên kết với phép thử đang xét và tập hợp các kết quả 
sơ cấp tương ứng. 

Với cách hiểu như vậy thì một biến cố là một tập hợp xác định gồm một số biến cố sơ 
cấp (điểm mẫu) thuộc không gian các biến cố sơ cấp (không gian mẫu) M; nói cách khác, là 
một tập hợp con của không gian mẫu M. Tập hợp rỗng � và bản thân M cũng là các biến cố. 
� được gọi là biến cố không thể và M được gọi là biến cố chắc chắn. 

Từ các biến cố cho trước, chúng ta có thể có các biến cố mới như sau: Giả sử A và B là 
hai biến cố trong một không gian mẫu M cho trước. 

i) Ký hiệu A , gọi là Biến cố đối của biến cố A, chỉ biến cố gồm tất cả các điểm mẫu 
không thuộc A. xảy ra nếu và chỉ nếu A không xảy ra. 

ii) Ký hiệu A �B, gọi là Hợp của hai biến cố A và B, chỉ biến cố “ít nhất một trong hai 
biến cố A hoặc B xảy ra“. Tương tự, chúng ta có thể định nghĩa hợp của một họ các biến 
cố (Ai)i∈I ; ký hiệu: 



 

 

iii) Ký hiệu A � B, gọi là Giao của hai biến cố A và B, chỉ biến cố “ cả A và B cùng xảy 
ra “. A � B còn được ký hiệu là AB. 

Nếu AB = �, i.e. A và B không thể xảy ra đồng thời, người ta nói rằng A và B xung 
khắc; trong trường hợp đó, A � B thường được viết là A + B. Tương tự, chúng ta có thể định 

nghĩa giao của một họ các biến cố  (Ai)i∈I, ký hiệu:     

iv) Ký hiệu A \ B, gọi là Hiệu của A với B, chỉ biến cố “ A xảy ra và B không xảy ra “. 
Rõ ràng,    

Thí dụ:  

hép thử:  

Gieo một con xúc xắc và quan sát số xuất hiện ở mặt trên. Không gian mẫu M = {1, 2, 3, 4, 5, 
6}. Gọi A là biến cố “xuất hiện số chẵn” và để cho tiện, chúng ta viết A = {xuất hiện số chẵn}; 
tương tự, gọi B = {xuất hiện số lẻ} và C = {xuất hiện số nguyên tố}, chúng ta có 

A = {2, 4, 6}; B = {1, 3, 5} và C = {2, 3, 5} 

Khi đó, 

A � C = {2, 3, 4, 5, 6} = {xuất hiện số chẵn hoặc số nguyên tố} 

B � C = {3, 5} = {xuất hiện số nguyên tố lẻ} 

  = {1, 4, 6} = {không xuất hiện số nguyên tố} 

A và B xung khắc vì AB = . 

ii) Phép thử: 

Gieo 3 đồng tiền và quan sát dãy mặt sấp (S) và mặt ngửa (N) xuất hiện. Không gian mẫu M 
gồm 8 phần tử, biểu diễn bởi: 

M = {SSS, SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS, NNN } 

Gọi A = {xuất hiện ít nhất hai mặt sấp} và B = {xuất hiện 3 mặt giống nhau}, chúng ta có: A = 
{SSS, SSN, SNS, NSS} và B = {SSS, NNN}. Khi đó, AB = {SSS}. Biến cố “xuất hiện 4 mặt 
sấp” là biến cố �. 

iii) Phép thử:  

Gieo một con xúc xắc cho đến khi mặt 6 xuất hiện và đếm số lần gieo con xúc xắc. Không 
gian mẫu của phép thử là M = {1, 2, 3, ...,�}; ký hiệu � ở đây diễn tả trường hợp không bao 



giờ xuất hiện mặt 6 và như vậy, con xúc xắc được gieo vô hạn lần. Đây là một thí dụ về không 
gian mẫu là một tập hợp đếm được. 

iv) Phép thử:  

Quan sát thời gian sống t  của một linh kiện điện tử. Không gian mẫu của phép thử là tập hợp 
các số thực không âm. Biến cố sơ cấp " t = to" có nghĩa là linh kiện làm việc đến đúng thời 
điểm to thì bị hỏng. Biến cố " t >=to" biểu thị thời gian làm việc của sản phẩm không nhỏ hơn 
to. Trong trường hợp này, không gian mẫu là một tập hợp không đếm được. 

1.2. Ghi chú: 

Nếu không gian mẫu M là một tập hợp không hơn đếm được (gọi là không gian mẫu rời rạc) 
thì mọi tập con của M đều là một biến cố. Nhưng nếu M là một tập hợp không đếm được thì 
có thể có một số tập con của M không phải là các biến cố. Thật ra, trong mọi trường hợp, họ 
các biến cố tạo thành một lớp các tập con của M. thoả mãn một số tính chất được gọi là một �  
đại số các tập con của M.; tuy nhiên, vì giáo trình này không đi sâu vào lĩnh vực thuần tuý 
toán học của lý thuyết xác suất, nên chúng ta sẽ không đề cập đến vấn đề này, cũng như không 
đề cập đến hệ tiên đề về xác suất trong phần sau. 

II. khái niệm xác suất 

Nói chung, khái niệm xác suất dùng để chỉ “ khả năng “ (hay cơ may) để một cái gì đó xảy ra. 
Khái niệm xác suất bắt đầu với việc nghiên cứu các trò chơi may rủi, e.g. trò roulette và đánh 
bài. Trong thực tiễn, có ba con đường khác nhau để tiếp cận khái niệm xác suất. 

Trước hết, chúng ta xét trường hợp: Do những đặc điểm vật lý của một phép thử, mỗi điểm 
của không gian mẫu hữu hạn M tương ứng có “ cùng khả năng xảy ra “; trong trường hợp đó, 
M được gọi là một Không gian hữu hạn đẳng xác suất hay Không gian hữu hạn đều . Chúng ta 
có 

1. Định nghĩa (theo phương pháp cổ điển)  

Giả sử A là một biến cố có k điểm trong một không gian hữu hạn đều gồm n điểm. Người ta 

gọi số là xác suất của biến cố A, ký hiệu: P(A) 

 

Theo cách hiểu cổ điển, những điểm của không gian mẫu được gọi là các “trường hợp” và 
những điểm của A là các “ trường hợp thuận lợi cho A ”, thì 

(1)  

Thí dụ. Chọn ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ một lô hàng chứa 12 sản phẩm, trong đó có 4 phế 
phẩm. Đặt A = {cả hai đều là phế phẩm} và B = {cả hai đều là chính phẩm}.Tính P(A) và 
P(B). 



Giải. Chọn ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ 12 sản phẩm: có trường hợp có thể xảy ra, 
trong đó mỗi trường hợp đều có cơ hội xảy ra như nhau. 

A có thể xảy ra trong trường hợp, 

B có thể xảy ra trong trường hợp. 

Vậy,   

Định nghĩa theo phương pháp cổ điển dựa trên điều kiện “ lý tưởng ” của các sự vật nên nó 
không áp dụng được vào những biến cố thật trong đời sống không đạt được điều kiện “ lý 
tưởng ” nói trên; chẳng hạn, làm thế nào để xác định xác suất bắn trúng bia của một xạ thủ? 
Ngay cả việc gieo một đồng tiền, dựa vào đâu để khẳng định rằng khả năng xuất hiện của hai 
“mặt sấp” và “mặt ngửa” là như nhau? Suy nghĩ về vấn đề này, các nhà toán học đã khám phá 
ra điều thú vị sau: 

Giả sử khi thực hiện một phép thử, người ta quan tâm đến sự xuất hiện một biến cố A. Bây giờ 
nếu chúng ta lặp lại phép thử trên n lần, và thấy A xuất hiện s(A) lần thì s(A) được gọi là Tần 
số xuất hiện của biến cố A, và tỉ số 

 

được gọi là Tần suất (hay Tần số tương đối) xuất hiện của biến cố A trong một dãy n phép thử. 
Bằng thực nghiệm, người ta nhận thấy rằng: 

Qua nhiều dãy phép thử, có nhiều dãy tần suất xuất hiện ngẫu nhiên. Quan sát dãy tần suất 
này, người ta nhận thấy có một nét gì chung, mang tính qui luật. Đó là sự ổn định, chúng dao 
động trong một biên độ nhất định quanh một số cố định. Biên độ này càng hẹp khi số phép thử 
tăng lên, i.e. nó tiến đến một giới hạn khi n tăng vô hạn. Các số liệu sau đây minh họa điều 
trên: 

Các kết quả gieo đồng tiền của Buffon và Pearson. 

  

Người thí nghiệm Số lần gieo Số lần sấp Tần suất 

Buffon  

Pearson 

Pearson 

 4040  

 12000 

 24000 

2048  

6019 

 12012 

0,5080  

 0,5016 

 0,5005 

Từ sự ổn định của tần suất, người ta đưa ra: 

2. Định nghĩa. (theo tần suất)  



Xác suất của một biến cố A, ký hiệu P(A), là giới hạn của tần suất xuất hiện của biến cố A: 

(2)                                 

Trong thực tế, người ta dùng fn(A), với n đủ lớn, để chỉ P(A). 

Thí dụ. Để xác định tỉ lệ về bảo hiểm nhân thọ hợp lý, một công ty bảo hiểm căn cứ vào dữ 
liệu thật với những người đàn ông cùng một nhóm tuổi thì vào khoảng 60 trên 100.000 người 
sẽ chết trong vòng 1 năm. Như vậy, xác suất để một người đàn ông cùng một nhóm tuổi trên 
chết trong vòng một năm được tính xấp xỉ là: 

 

Định nghĩa xác suất bằng tần suất có một số nhược điểm như: Chỉ áp dụng được cho các phép 
thử ngẫu nhiên có thể lặp lại rất nhiều lần trong cùng một điều kiện. Điều này không dễ thực 
hiện trong thực tế. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, chúng ta cũng không thể đánh giá số 
phép thử “ đủ lớn” để tạo ra xác suất theo tần suất. 

Hai định nghĩa trên của xác suất cho chúng ta giá trị xác suất khách quan. Khi các điều kiện 
khách quan không cho phép dùng chúng thì người ta dựa trên tính chủ quan để xác định xác 
suất. 

3. Định nghĩa. (theo chủ quan)  

Xác suất chủ quan của một biến cố là mức độ tin tưởng của một cá nhân vào việc biến cố đó sẽ 
xảy ra. 

Xác suất chủ quan của một biến cố được dùng khi biến cố đó chỉ có một cơ hội xảy ra, và nó 
có thể xảy ra hoặc không xảy ra ở một thời điểm khác. 

Thí dụ. Một nhà đầu tư xác định rằng sẽ mua một số lô đất nếu có xác suất ít nhất 0,90 rằng 
giá đất sẽ tăng 50% hay nhiều hơn trong vòng 4 năm tới. Dựa trên sự nghiên cứu các dự án 
phát triển kinh tế và vị trí địa lý của vùng, ông ta cho rằng xác suất nói trên khoảng 0,75. Do 
đó, ông ta quyết dịnh không đầu tư vào các lô đất nói trên. 

Sau đây, chúng ta trừu tượng hoá một chút khái niệm xác suất cho không gian mẫu rời rạc. 

4. Định nghĩa 

Giả sử M = {m1, m2, . . .}là một không gian mẫu rời rạc. Người ta gán cho mỗi điểm mi  M 
một số thực ký hiệu P({mi}), gọi là xác suất của {mi}. Đó là các số không âm và sao cho 

 

Xác suất P(A) của một biến cố A bất kỳ trong M được định nghĩa là tổng các xác suất của tất 
cả các điểm mẫu trong A. Để tiện việc ký hiệu, chúng ta viết P(mi) thay cho P({mi}). 

Rõ ràng Định nghĩa 1.3 là một trường hợp đăc biệt của Định nghĩa 1.6; đó là trường hợp M = 
{m1, m2, . . ., mn}là hữu hạn và mỗi điểm trong M có cùng một xác suất (bằng 1/n). 



Một không gian mẫu, trên đó có xác định xác suất cho các biến cố, được gọi là một Không 
gian xác suất. Đôi khi, nếu không có sự lầm lẫn, người ta cũng gọi M là một không gian xác 
suất. 

III. Tính chất của xác suất 

Giả sử M là một không gian xác suất cho trước; từ (3), chúng ta có ngay: 

• P(M ) = 1;  
• Với mọi biến cố A trong M , 0 � P(A) � 1;  
• Nếu A và B là hai biến cố xung khắc trong M thì:  

P(A + B) = P(A) + P(B). 

Ngoài ra, chúng ta cũng có: 

1. Định lý 

Với mọi biến cố A và B trong M: 

• P(�) = 0;  
• P( ) = 1 - P(A);  
• P(A\ B) = P(A)  P(AB);  
• P(A � B) = P(A) + P(B) - P(AB) (Công thức cộng xác suất)  

Chứng minh 

 

Bằng phương pháp qui nạp toán học, chúng ta chứng minh được công thức mở rộng của công 
thức cộng xác suất: 

2. Hệ quả 

Cho n biến cố A1, A2, ... , An (n>1) trên cùng một không gian xác suất; ký hiệu: 

 

 

 



 

trong đó , và trong mỗi tổng, mỗi nhóm chỉ số ( i, j, k, ...) chỉ xuất hiện một 

lần (Sr có số hạng). Khi đó: 

(4) . 

Đặc biệt, với 3 biến cố A, B và C, chúng ta có: 

 

3. Thí dụ 

Từ một lớp có 100 sinh viên, trong đó 40 người biết tiếng Anh, 28 người biết tiếng Pháp và 10 
người biết cả 2 thứ tiếng Anh và Pháp, chọn ngẫu nhiên một người. Tính xác suất để người 
này: 

• Biết ít nhất một ngoại ngữ Anh hoặc Pháp.  
• Không biết cả hai ngoại ngữ trên.  

Giải. Đặt  

A = {sinh viên được chọn biết tiếng Anh} 

B = {sinh viên được chọn biết tiếng Pháp} 

thì AB = {sinh viên được chọn biết 2 thứ tiếng Anh và Pháp} 

và A �  B = {sinh viên được chọn biết tiếng Anh hoặc tiếng Pháp} 

• P( A � B) = P ( A) + P ( B )  -  P( A B )  

= 0,4 + 0,28 - 0,1 = 0,58 

• Đặt K = {sinh viên được chọn không biết cả hai ngoại ngữ trên},  

ta có : .  

Vậy: 

P ( K ) = 1 - P ( A  � B ) = 1 - 0,58 = 0,42 

IV. Xác suất có điều kiện và sự độc lập 

Khi quan sát các hiện tượng trong đời sống, chúng ta thường gặp câu hỏi: Việc xảy ra một 
biến cố H có ảnh hưởng gì đến khả năng xảy ra của một biến cố A hay không? Thí dụ đơn giản 
nhất về mối quan hệ này là: “Việc xảy ra biến cố H làm cho biến cố A nhất định phải xảy ra 
hay ngược lại, loại trừ khả năng khả năng xảy ra biến cố A“. 



Để trả lời câu hỏi này, người ta đưa vào lý thuyết xác suất khái niệm “xác suất có điều kiện và 
sự độc lập giữa các biến cố“. 

1. Định nghĩa 

Trong một không gian xác suất M, cho biến cố H với xác suất dương. Với mọi biến cố A trong 
M, người ta viết: 

(5)  

và gọi đại lượng đó là xác suất có điều kiện của biến cố A trên giả thiết H (hoặc khi H đã xảy 
ra). 

Tính xác suất có điều kiện của những biến cố khác nhau trên cùng một giả thiết H chẳng khác 
gì chọn H làm không gian mẫu mới. Do đó các công thức về xác suất ở các phần trên vẫn đúng 
cho xác suất có điều kiện. Chẳng hạn: 

, 

. 

Từ công thức (5), chúng ta có 

2. Định lý 

 Với mọi biến cố A và B trong một không gian xác suất , với P(B) > 0, 

(6)         P(BA) = P(B).P(A/B) 

Người ta gọi (6) là Công thức nhân xác suất. 

Công thức (6) có thể được mở rộng bằng phép qui nạp như sau: 

3. Hệ quả 

 Trong một không gian xác suất, với các biến cố A1, A2, . . . , An có xác suất dương bất kỳ, 
chúng ta có: 

(7)P(A1A2... An) = P(A1) P(A2 /A1) P(A3 /A1A2) . . . P(An /A1A2 ... An -1). 

Với hai biến cố A và B, thường thì P(A/B) không bằng P(A). Trường hợp 

,  

nghĩa là thông tin xẩy ra của B không làm thay đổi xác suất của biến cố A . Khi đó, người ta 
nói biến cố A độc lập với biến cố B. Với công thức (6), điều kiện P(A/B) = P(A) có thể viết 
dưới dạng P(AB) = P(A).P(B). Dạng này đối xứng đối với A và B, nghĩa là nếu A độc lập với 
B thì B cũng độc lập với A. 

4. Định nghĩa 



 Hai biến cố A và B trong một không gian xác suất được gọi là độc lập nếu 

(8)         P(AB) = P(A).P(B) 

Thí dụ. Gieo một đồng tiền vô tư 3 lần, chúng ta được một không gian mẫu đều: 

M = {SSS, SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS, NNN} 

Xem các biến cố:  

A = {xuất hiện mặt sấp ở lần gieo thứ nhất}, 

B = {xuất hiện mặt sấp ở lần gieo thứ hai} 

và    C = {xuất hiện đúng hai mặt sấp liên tiếp} 

Bằng trực giác, chúng ta dễ nhận thấy sự độc lập giữa A và B, nhưng điều đó không rõ ràng 
đối với A và C hoặc với B và C . Để xác định, chúng ta phải dùng Định nghĩa 1.7: 

P(A) = P({SSS, SSN, SNS, SNN}) = 1/2, 

P(B) = P({SSS, SSN, NSS, NSN}) = 1/2, 

P(C) = P({SSN, NSS}) = 1/4 

Vậy, P(AB) = P({SSS, SSN}) = 1/4, P(AC) = P({SSN}) = 1/8, 

P(BC) = P(C) = 1/4 

Chúng ta nhận thấy: 

P(A).P(B) = P(AB) nên A và B độc lập, 

P(A).P(C) = P(AC) nên A và C độc lập, 

P(B).P(C) � P(BC) nên B và C không độc lập. 

Khái niệm độc lập cũng được mở rộng cho n (n > 2) biến cố. 

5. Định nghĩa 

Các biến cố A1, A2, ..., An được gọi là độc lập nếu với mọi số nguyên m từ 2 đến n và với mọi 
nhóm biến cố 

   

( 1 <= k1 < k2 < ...< km <= n), chóng ta có: 

. 

Thông thường, dựa vào bản chất của phép thử, chúng ta mặc nhiên công nhận rằng các biến cố 
độc lập mà không phải chứng minh. 



V. Sự phân hoạch và công thức Bayes 

Giả sử các biến cố H1, H2, . . ., Hn tạo thành một phân hoạch của không gian mẫu M, i.e. các 
biến cố Hi xung khắc nhau từng đôi và hợp của chúng bằng M. (có tài liệu gọi chúng là một 
Nhóm đầy đủ các biến cố). Với biến cố A bất kỳ trong M: 

 

Vậy, 

 

Các xác suất P(Hi) và P(A/ Hi) thường được biết trước khi thực hiện phép thử và được gọi là 
các xác suất tiền nghiệm, còn các xác suất , cho biết khả năng tham gia của Hi vào 
việc xẩy ra biến cố A, được gọi là xác suất hậu nghiệm. Chúng ta có thể tính xác suất hậu 
nghiệm từ các xác suất tiền nghiệm : 

 

Dùng (9), chúng ta có 

1. Định lý Bayes 

 Giả sử H1, H2, . . ., Hn là một phân hoạch của không gian mẫu M và A là một biến cố bất kỳ 
trong M . Khi đó, với mọi i Î {1, 2, . . , n }: 

(10)  

2. Thí dụ 

•  Ba người cùng vào một cửa hàng. Mỗi người muốn mua một cái Tivi, nhưng cửa hàng 
chỉ còn một cái Tivi duy nhất. Người bán hàng làm 3 lá thăm, trong đó chỉ có một lá 
được đánh dấu. Mỗi người lần lượt rút một lá thăm. Nếu ai rút được lá có đánh dấu thì 
được mua. Chứng minh rằng cách làm trên là công bằng cho cả 3 người mua hàng.  

Giải.  

Đặt Ai = {người thứ i rút được lá thăm có đánh dấu} ( i = 1,2,3 ), 

ta có: P (A1) = 1/3, 

 

A3 chỉ xảy ra khi A1 và A2 không xảy ra nên: 



. 

Vì P (A1) = P (A2) = P (A3) = 1/3 nên cách làm trên là công bằng 

Thí dụ có thể được mở rộng như sau:  Trong một đợt xổ số, công ty phát hành N vé số, trong 
đó có k vé trúng thưởng   n người lần lượt mua mỗi người một vé. Chứng 
minh rằng n người đó đều có cơ hội trúng thưởng như nhau. ( xem như bài tập) 

• Một lô hạt giống được phân làm 3 loại. Loại 1 chiếm 2/3 số hạt, loại 2 chiếm 1/4, còn 
lại là loại 3. Loại 1 có tỉ lệ nẩy mầm 80%, loại 2 có tỉ lệ nẩy mầm 60% và loại 3 có tỉ lệ 
nẩy mầm 40%. Hỏi tỉ lệ nẩy mầm chung của lô hạt giống là bao nhiêu?  

Giải. Lấy ngẫu nhiên một hạt giống từ lô hạt giống. Gọi A là biến cố " hạt giống lấy ra là hạt 
nẩy mầm được " và Hi là biến cố " hạt giống lấy ra thuộc loại i" (i = 1, 2, 3), chúng ta có: 

P (H1) = 2/3, P (H2) = 1/4, P(H3) = 1/12, 

P (A/H1) = 0,8; P (A/H2) = 0,6 và P(A/H3) = 0,4. 

Tỉ lệ nẩy mầm chung của lô hạt giống là: (dùng (9)) 

 

• Với giả thiết của Thí dụ 1.16.b; lấy ngẫu nhiên một hạt giống từ lô hạt giống thì nhận 
thấy hạt nẩy mầm được. Tính xác suất để hạt giống đó thuộc loại 2, i.e. tính P(H2/A).  

Theo Định lý Bayes, 

 

•  (Độ tin cậy của một hệ thống thiết bị)  

Giả sử có một hệ thống thiết bị do n linh kiện tạo thành và các linh kiện hoạt động độc lập với 
nhau. Người ta gọi độ tin cậy của một linh kiện (hoặc hệ thống) là xác suất để linh kiện (hoặc 
hệ thống) đó hoạt động tốt trong một thời gian T nhất định. Bài toán đặt ra là: Cho biết độ tin 
cậy của từng linh kiện ( ký hiệu pk là độ tin cậy của linh kiện thứ k (1 <= k <= n), hãy tính độ 
tin cậy của hệ thống. Lời giải của bài toán tuỳ thuộc vào cách ghép nối các linh kiện. 

Đặt H = {hệ thống hoạt động tốt}, chúng ta phải tính P(H) theo các pk. 

Nếu các linh kiện đều mắc nối tiếp thì hệ thống hoạt động tốt nếu và chỉ nếu tất cả các linh 
kiện đều hoạt động tốt. Độ tin cậy của hệ thống là: 

(9)         P(H) = p1. p2 ... pn 



(9) chứng tỏ rằng nếu n càng lớn thì P(H) càng bé, nghĩa là khi ghép nối tiếp càng nhiều linh 
kiện thì độ tin cậy của hệ thống càng giảm xuống rõ rệt. Chẳng hạn, giả sử mỗi linh kiện có độ 
tin cậy cao với p = 0,99 thì khi ghép nối tiềp 1000 linh kiện, độ tin cậy của hệ thống chỉ còn 
xấp xỉ 0,00004. 

Nếu n linh kiện mắc song song thành n nhánh, mỗi nhánh một linh kiện thì hệ thống hoạt động 
tốt nếu và chỉ nếu ít nhất một linh kiện hoạt động tốt. 

  = (1 - p1). (1 - p2) ... (1 - pn) 

(10)         P (H) = 1 - (1 - p1). (1 - p2) ... (1 - pn) 

Trường hợp các linh kiện cùng loại, ta có p1= p2 =... = pn = p và 

(11)         P(H) = 1 - ( 1 - p)n = 1 - qn, với q = 1 - p 

(11) chứng tỏ rằng nếu n khá lớn thì P(H) sẽ rất gần 1, nghĩa là khi ghép song song càng nhiều 
linh kiện thì độ tin cậy của hệ thống càng tăng lên rõ rệt. 

Trường hợp các linh kiện được ghép hỗn hợp; trước hết, chúng ta tính độ tin cậy của mỗi 
nhánh (gồm nhiều linh kiện mắc nối tiếp), sau đó, coi mỗi nhánh như một linh kiện có độ tin 
cậy vừa tính rồi dùng công thức trong trường hợp mắc song song để tính P(H). 

Chẳng hạn hệ thống có n.k linh kiện cùng loại, mỗi cái có độ tin cậy p, ghép thành n nhánh, 
mỗi nhánh gồm k linh kiện ghép nối tiếp thì độ tin cậy của hệ thống là: 

P(H) = 1 - ( 1 - pk)n 

Hệ thống dự phòng: Dựa vào lý thuyết trên, để tăng độ tin cậy của một hệ thống thiết bị, người 
ta thường ghép song song với hệ thống chính một hoặc nhiều hệ thống dự phòng. Hệ thống dự 
phòng có thể được ghép theo hai cách: Dự phòng toàn bộ và dự phòng từng cụm. 

Thông thường, tùy theo cấu trúc kỹ thuật của hệ thống và tuỳ theo đặc tính của từng loại linh 
kiện, người ta chọn cách bố trí những cụm dự phòng sao cho độ tin cậy của hệ thống tăng cao 
mà chi phí lại thấp, e.g. Giả sử một hệ thống gồm n linh kiện ghép nối tiếp, mỗi linh kiện có 
độ tin cậy p. Độ tin cậy của hệ thống là pn. Nếu ghép dự phòng toàn bộ thêm một dãy như thế 
thì độ tin cậy của hệ mới là: 

P(H) = 1 - ( 1 - pn)2 = 2pn - p2n 

Khi n lớn thì P(H) gần bằng 2pn , nghĩa là độ tin cậy tăng lên gấp đôi. 

Nếu ghép dự phòng theo k cụm, mỗi cụm gồm r linh kiện (k.r = n) thì độ tin cậy của hệ mới sẽ 
là: 

P(H) = [1 - (1 - pr)2 ] k = ( 2pr - p2r )k 

Khi n và r khá lớn thì P(H) gần bằng 2kpn , nghĩa là độ tin cậy tăng lên gấp 2k  lần. 

Thí dụ: Một hệ thống gồm 40 linh kiện loại A với độ tin cậy mỗi chiếc là pA = 0,99, 25 linh 
kiện loại B với độ tin cậy mỗi chiếc là pB = 0,9 và 5 linh kiện loại C với độ tin cậy mỗi chiếc 
là pC = 0,75. Các linh kiện trên được mắc nối tiếp theo từng nhóm loại. Giá thành mỗi linh 
kiện loại A, B và C theo thứ tự là 1, 1 và 5 (chục ngàn đồng). 



Hãy lập một hệ thống dự phòng toàn bộ, đánh giá độ tin cậy và giá thành rồi so sánh với một 
hệ thống dự phòng theo cụm: không dự phòng cụm loại A, lắp một bộ cụm loại B và hai bộ 
cụm loại C. (xem như bài tập) 

VI. Mô hình phân phối siêu hình học 

Chúng ta thường gặp nhiều bài toán có thể đem về dạng sau: Giả sử trong một tập hợp gồm N 
phần tử, trong đó có M phần tử thoả mãn một tính chất t nào đó, gọi là "phần tử t ". 

Từ tập hợp trên, chọn ngẫu nhiên một nhóm n phần tử. Tính xác suất pm để nhóm vừa chọn 
chứa đúng m “ phần tử t “. 

Để tính pm , chúng ta lưu ý rằng không gian mẫu hữu hạn và đều. m phần tử t được chọn trong 

cách khác nhau và các phần tử còn lại được chọn trong cách khác nhau. Vậy: 

(11) ( m � min(M, n) ) 

Xác suất cho bởi công thức (11) được gọi là Phân phối xác suất siêu hình học (hay còn gọi là 
Phân phối xác suất siêu bội). 

Thí dụ  

• Từ một nhóm 9 sinh viên, gồm 5 nữ và 4 nam, người ta chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên để 
lập ban điều hành (BĐH). Tính xác suất để  

(i) BĐH gồm toàn nam. 

(ii) BĐH gồm 2 nữ và 1 nam. 

(iii) BĐH có ít nhất một nữ. 

Giải. Chọn 3 từ 9 sinh viên: có trường hợp khác nhau có thể xảy ra. 

(i) Đặt A = {BĐH gồm toàn nam}. Số trường hợp thuận lợi cho A là:  

Vậy,  

 

(ii) Đặt B = {BĐH gồm 2 nữ và 1 nam}. Số trường hợp thuận lợi cho B: 

 

Vậy,  



 

(iii) Đặt N = {BĐH có ít nhất một nữ} thì  = A. Vậy, 

. 

• Một lô hàng gồm 100 sản phẩm, trong đó có 10 phế phẩm. Một người đến mua hàng 
chọn ngẫu nhiên 10 sản phẩm trong lô hàng để kiểm tra và qui định rằng nếu không có 
phế phẩm thì nhận lô hàng. Tính xác suất để nhận lô hàng.  

Giải. Lô hàng được nhận nếu và chỉ nếu 10 sản phẩm được chọn một cách ngẫu nhiên để kiểm 
tra gồm toàn sản phẩm tốt. Tổng số sản phẩm tốt trong lô hàng là 90. Vậy xác suất phải tính là: 

 

VII. Phép thử được lặp lại  quá trình bernoulli 

• Định nghĩa  

Cho M là một không gian xác suất. Khi nói Phép thử được lặp lại n lần (hay một dãy n phép 
thử độc lập) tương ứng với M là nói đến không gian xác suất T mà các điểm là các bộ n ( thứ 
tự các phần tử của M với xác suất của một bộ n ( thứ tự được xác định bởi: 

P((m1, m2, . . . , mn)) = P(m1). P(m2). . . . P(mn) 

• Định nghĩa.  

Một dãy n phép thử độc lập được gọi là một Quá trình n - Bernoulli nếu trong mỗi phép thử 
chỉ có hai biến cố có thể xảy ra và xác suất của chúng không thay đổi qua các phép thử. Chúng 
ta gọi một trong hai biến cố đó là Thành công, ký hiệu {T}, và biến cố kia là Thất bại, ký hiệu 
{B}. Gọi p là xác suất của {T}, thì q = 1 ( p là xác suất của {B}. 

Không gian mẫu của Quá trình n - Bernoulli chứa 2n điểm, mỗi điểm được biểu diễn bởi một 
dãy n ký hiệu T và B. Theo định nghĩa, P(TTBT...BT) = ppqp...qp. Số lần thành công trong 
một quá trình n - Bernoulli có thể là 0, 1, 2, ..., n và bài toán đặt ra là: Tính xác suất tương ứng 
với số lần thành công đó. Số trường hợp biến cố "n phép thử có k thành công và n - k thất bại " 
có thể xảy ra bằng với số trường hợp phân phối k chữ T trong n vị trí; số đó làĠ. Nói cách 

khác, biến cố của chúng ta chứa điểm, mỗi điểm có xác suất pkq n - k. Từ đó, chúng ta có 

• Định lý  

Nếu ký hiệu b(k; n; p) là xác suất để trong một quá trình n ( Bernoulli, với xác suất p cho 
thành công và q = 1 - p cho thất bại, có k thành công (0 <= k <= n) thì 

(12) . 



Đặc biệt, xác suất để không có lần thành công nào là qn và xác suất để có ít nhất một lần thành 
công là 1 - qn. 

Nếu chúng ta giữ n và p cố định thì P(k) = b(k; n; p) là một hàm theo k. 

Với mọi k � {1, 2, . . . , n}, 

(13)  

Do đó, 

 

Ký hiệu [(n + 1)p] là phần nguyên của (n + 1)p, chúng ta có 

• Định lý  

 Khi k tăng từ 0 đến n, P(k) = b(k; n; p) thoạt đầu tăng một cách đơn điệu, sau đó giảm một 
cách đơn điệu và đạt giá trị lớn nhất khi 

k = [(n + 1)p]. 

Người ta gọi ko = [(n + 1)p] là Số thành công có xác suất lớn nhất hay còn gọi là Số thành 
công có khả năng nhất. Thực ra, khi n có giá trị lớn, tất cả các số hạng b(k; n; p) đều bé. Chẳng 
hạn, gieo đồng tiền vô tư 100 lần, số lần ra mặt sấp có xác suất lớn nhất là 50, nhưng xác suất 
tương ứng nhỏ hơn 0,08. 

•  Thí dụ  

(i) Một xạ thủ nhận thấy, trong một thời gian dài, rằng cứ bắn 5 phát thì, trung bình, có 4 phát 
trúng bia. Như vậy, xác suất bắn trúng bia của xạ thủ đó ở một lần bắn bất kỳ là 0,8. Bây giờ, 
xạ thủ đó bắn 5 phát vào bia, xác suất để có 4 viên trúng bia là: 

 

(ii) Từ một bình chứa 20 viên bi, trong đó có 2 viên bi đen, người ta rút 10 lần, mỗi lần một 
viên bi và có hoàn lại sau khi xem kết quả. Tính số lần xuất hiện có khả năng nhất của bi màu 
đen và tính xác suất tương ứng. 

Giải. Chúng ta có dãy n = 10 phép thử Bernoulli, với xác suất cho thành công là p = . Số lần 
xuất hiện bi đen có khả năng nhất là 

[(n + 1)p] = [1,1] = 1. 

Xác suất tương ứng: 

 



(iii) Người ta muốn lấy ngẫu nhiên một số hạt giống từ một lô hạt giống có tỉ lệ hạt lép là 3% 
để nghiên cứu. Hỏi phải lấy bao nhiêu hạt sao cho xác suất để có ít nhất một hạt lép không bé 
hơn 95% ?. 

Giải. Gọi n là số hạt phải lấy. Theo giả thiết, chúng ta có: 

 

Vậy, phải lấy ít nhất 99 hạt giống. 

VIII. Nguyên lý biến cố hiếm 

Chúng ta đã biết, một trong những cơ sở của khái niệm xác suất của một biến cố là tính ổn 
định tần suất của biến cố đó. Như vậy quy luật xác suất sẽ xuất hiện khi có một số lớn các 
phép thử. Tuy nhiên, trong thực tế, khi chỉ tiến hành một phép thử, nguyên lý sau đây, gọi là 
Nguyên lý biến cố hiếm, sẽ được áp dụng. 

Một biến cố có xác suất rất bé là biến cố rất khó xảy ra. Khi chỉ tiến hành một phép thử về 
biến cố đó, trong thực hành, biến cố đó chắc chắn sẽ không xảy ra. 

Tùy theo mỗi lĩnh vực ứng dụng, người ta qui định một mức � khác nhau; xác suất dưới mức 
� đó được coi là rất bé. Mức � có thể là 5%, 1%, có khi là vài phần nghìn, e.g. trong sinh học, 
một biến cố có xác suất không quá 5% thường được xem là hiếm, gần như không thể có. Nếu 
chỉ thực hiện một phép thử đã thấy một biến cố A xảy ra thì xác suất của biến cố A phải lớn 
hơn �. Nếu không sẽ trái với nguyên lý trên. 

Nguyên lý biến cố hiếm được dùng làm cơ sở lôgic cho nhiều phán đoán thống kê mà chúng ta 
sẽ gặp ở phần thứ hai của giáo trình. 

Thí dụ: 

Một lớp có mặt 50 học sinh. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 2 học sinh lên bảng, thấy cả hai không 
thuộc bài. Hãy dự đoán xem, hôm nay, lớp có bao nhiêu học sinh không thuộc bài? 

Giải. Giả sử trong lớp có x học sinh không thuộc bài, xác suất để hai học sinh được gọi ngẫu 
nhiên đều không thuộc bài là: 

 

Theo nguyên lý biến cố hỉếm, nếu lấy mức ( = 5% thì chúng ta có: 

 

 

Vậy, hôm nay, lớp có ít nhất 12 học sinh không thuộc bài. 



Chương 2 
Biến ngẫu nhiên 
I. Khái niệm 

Giả sử M là không gian mẫu của một phép thử nào đó. Như chúng ta đã biết, những điểm mẫu 
của M, không nhất thiết phải là những con số. Tuy nhiên, chúng ta có thể gán cho mỗi điểm 
mẫu một số thực tương ứng, e.g. số lần thành công trong một quá trình Bernoulli. Việc gán 
như thế dẫn đến khái niệm "Biến ngẫu nhiên". 

1. Định nghĩa 

 Một biến ngẫu nhiên X trên một không gian mẫu M là một hàm có giá trị thực xác định trên 
M sao cho ảnh ngược của một khoảng bất kỳ của là một biến cố của M. 

Giả sử X và Y là các biến ngẫu nhiên (BNN) trên cùng một không gian mẫu M; a và b là các 
số thực; khi đó, chúng ta có thể chứng minh được rằng aX, aX + bY, XY, max(X, Y) và 
min(X, Y) cũng là các BNN trên M. 

BNN Y được gọi là một hàm của BNN X nếu Y có thể biểu diễn dưới dạng , trong đó, 
là một hàm số thực; i.e. với mọi m  M. Thí dụ, aX, X + a và X2 là các hàm 

theo thứ tự. 

Tương tự, một biến ngẫu nhiên Z (trên M) được gọi là một hàm của X và Y nếu có một hàm 
thực hai biến sao cho. 

 

Ký hiệu (X,Y) là hàm xác định từ M vào bởi (X,Y)(m) = (X(m),Y(m)) với mọi m ( M, thì 

. (X, Y) được gọi là một vectơ ngẫu nhiên 2 chiều. 

Thí dụ,  

Với mọi số thực a và b với a ≤ b, chúng ta thường viết 

 

theo thứ tự, để chỉ các xác suất 

 

Chúng ta cũng dùng, với ý nghĩa tương tự, các ký hiệu: 

 

Người ta phân biệt hai loại biến ngẫu nhiên: Biến ngẫu nhiên rời rạc và Biến ngẫu nhiên liên 
tục. 



Nếu X(M) là một tập hợp không hơn đếm được (hữu hạn hoặc đếm được) thì X được gọi là 
một biến ngẫu nhiên rời rạc. 

2. Thí dụ 

(a) Trong một phép thử Bernoulli, nếu đặt T = {thành công} và B = {thất bại}, thì không gian 
mẫu M = {T, B}. Hàm số thực X trên M xác định bởi 

X(T) = 1 và X(B) = 0 

là một biến ngẫu nhiên trên M. Chúng ta nói rằng X là BNN chỉ số lần thành công trong một 
phép thử Bernoulli . X có miền giá trị là {0, 1}. 

(b) Trong một quá trình n - Bernoulli; nếu gọi Xi là BNN chỉ số lần thành công trong phép thử 
thứ i ( 1 ≤ i ≤ n ); và X là BNN chỉ số lần thành công trong cả quá trình thì X = X1 + X2 + . . . + 
Xn. X có miền giá trị là {0, 1, 2, . . , n}. 

(c) Tiếp tục sử dụng các ký hiệu trên, đặt: , thì Fn là BNN chỉ tỉ lệ thành công trong 

một quá trình n - Bernoulli. 

(d) Một công ty nghiên cứu phản ứng của thị trường đối với một loại sản phẩm mới ở 3 mức 
độ: Tốt , trung bình và kém. Không gian mẫu M gồm 3 biến cố sơ cấp. Chúng ta có thể xác 
định một biến ngẫu nhiên X trên M như sau: 

X({tốt}) = 1; X({trung bình}) = 0; X({kém}) = -1. 

Miền giá trị của X là {-1, 0, 1}. 

II. hàm xác suất của Biến ngẫu nhiên rời rạc 

Giả sử X là một biến ngẫu nhiên rời rạc trên một không gian xác suất M, và X có miền giá trị 
là một tập hợp đếm được: X(M) = {x1, x2, ...}. 

1. Định nghĩa Hàm fX xác định trên X (M) bởi 

(1) fX (xi) = P(X = xi) với mọi xi  X(M), 

được gọi là Hàm phân phối xác suất (hay Hàm xác suất ) của X. 

Hàm xác suất fX thỏa các tính chất: 

 

Từ đây, trong giáo trình này, khi đề cập đến một BNN X, mà không giới thiệu hàm xác suất 
của X, thì chúng ta hiểu rằngX có hàm xác suất được ký hiệu là fX . 

Khi X (M) là tập hợp hữu hạn, hàm fX có thể được trình bày dưới dạng bảng gọi là Bảng phân 
phối xác suất: 

x x1 x2 . . . xn 



fX (x) p1 p2 . . . pn 

Thí dụ. Gieo 2 con xúc xắc vô tư và quan sát số nút xuất hiện ở mặt trên của hai con xúc xắc. 
Không gian mẫu tương ứng gồm 36 điểm đồng khả năng. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số lớn 
nhất trong hai số xuất hiện, i.e. X(a, b) = max (a, b). X có miền giá trị X(M) = (1, 2, 3. 4, 5, 6 
}. 

Các giá trị của hàm xác suất của X: 

fX (1) = P(X = 1) = P({1,1}) = 1/36, 

fX (2) = P(X = 2) = P({1,2}, {2,2}, {2,1}) = 3/36, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bảng phân phối xác suất của X: 

   

x 1 2 3 4 5 6 

fX (x) 1/36 3/36 5/36 7/36 9/36 11/36 

Kết quả trên có thể được trình bày dưới dạng một Biểu đồ hình cột : 

fX (x) 

x 

III. Vectơ ngẫu nhiên - Biến ngẫu nhiên độc lập 

Trong nhiều trường hợp, khi nghiên cứu một đối tượng, chúng ta phải ghi nhận cùng một lúc 
nhiều đặc tính của đối tượng. Chẳng hạn, khi quan sát tầm vóc mỗi người, chúng ta phải để ý 
đến cả chiều cao X lẫn sức nặng Y của người đó. Như vậy, tầm vóc của một người được đặc 
trưng bởi một bộ hai vectơ (X, Y), mà chúng ta gọi là một vectơ ngẫu nhiên 2 chiều. 

Giả sử X và Y là hai biến ngẫu nhiên trên cùng một không gian xác suất M với miền giá trị lần 
lượt là 



X(M) = {x1, x2, . . .} và Y(M) = {y1, y2, . . .} 

Tập hợp những điểm mẫu m sao cho hai điều kiện X(m) = xj và Y(m) = yk được thỏa là một 
biến cố và xác suất của nó được viết là P(X = xj, Y = yk). 

1. Định nghĩa. Hàm fX.Y xác định trên tập hợp tích X(M) ( Y(M) bởi: 

Với mọi (xj, yk) ∈ X(M)  (Y(M), 

(2)     fX.Y (xj, yk) = P(X = xj,Y = yk), 

được gọi là Hàm phân phối xác suất đồng thời (hàm xác suất đồng thời) của X và Y. Hàm 
fX.Y còn được gọi là Hàm xác suất của Vectơ ngẫu nhiên 2 chiều (X, Y). 

Rõ ràng, 

 

Từ đây, trong giáo trình này, khi đề cập đến một vectơ ngẫu nhiên (X, Y), mà không giới thiệu 
hàm xác suất, thì chúng ta hiểu rằng(X, Y) có hàm xác suất được ký hiệu là fX.Y . 

Ngoài ra, với mọi j (cố định), đặt 

 

và với mọi k (cố định), đặt 

 

2. Định lý: 

Các hàm g và h xác định như trên, theo thứ tự, là hàm phân phối xác suất của riêng X và Y. 
i.e. g = fX và h = fY 

Chứng minh. Đặt Aj ={X = xj} và Bk = {Y = yk}, i.e. 

 

 



 

Chứng minh tương tự cho hàm h. 

Vậy, với mọi xj và yk thuộc M , chúng ta có: 

 

Khi X(M) và Y(M) hữu hạn, hàm phân phối xác suất đồng thời của X và Y thường được trình 
bày dưới dạng bảng: 

( Đặt pjk = fX.Y (xj, yk) ) 

 

trong đó, 

 

  

2.6. Chú ý 

Khái niệm về hàm phân phối xác suất đồng thời fX.Y nêu trên có thể được mở rộng cho một số 
hữu hạn các biến ngẫu nhiên X, Y, ..., Z với cách thức như trên; i.e. 

 fX.Y...Z là hàm xác định trên X(M)(Y(M) ... Z(M) bởi: 

 



Xác suất có điều kiện của biến cố {X = xj}, biết rằng biến cố {Y = yk} đã xảy ra: 

 

Từ đó dẫn đến khái niệm “ Hàm xác suất có điều kiện “: 

2.7 Định nghĩa.  

Cho vectơ ngẫu nhiên (X, Y). 

(a) Người ta gọi Hàm xác suất có điều kiện của X khi biết {Y = y} đã xảy ra, ký hiệu f X/ y, là 
hàm xác định trên X(M) bởi: 

 

(b) Người ta gọi Hàm xác suất có điều kiện của Y khi biết {X = x} đã xảy ra, ký hiệu f Y/ x, là 
hàm xác định trên Y(M) bởi: 

 

2.8. Định nghĩa 

Một số hữu hạn các biến ngẫu nhiên X, Y, ..., Z trên một không gian xác suất M được gọi là 
độc lập (với nhau) nếu 

 

Đặc biệt, hai BNN X và Y độc lập nếu và chỉ nếu 

 

Như vậy, nếu X và Y độc lập thì với mọi (x, y) ( X(M)(Y(M): 

 

2.9. Thí dụ 

 Phân phối 3 viên bi vào 3 ngăn, chúng ta có không gian mẫu đều, gồm 27 điểm, với xác suất 
của mỗi điểm là p = 1/27. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số ngăn chứa bi và Y chỉ số bi chứa 
trong ngăn thứ nhất. 

Phân phối xác suất đồng thời của X và Y: 



 

 

Xác suất có điều kiện của biến cố “ có 2 ngăn chứa bi ”, biết rằng “ ngăn thứ nhất chứa 3 bi ”: 

 

Vì fX /3 (2) ( fX (2), nên hai biến ngẫu nhiên X và Y không độc  

IV. Kỳ vọng - mode - phương sai 
1. Định nghĩa  

Giả sử X là BNN có miền giá trị X (M) = {x1, x2, ... }. Người ta nói rằng X có kỳ vọng (hữu 

hạn) nếu chuỗi hội tụ tuyệt đối. 

Khi đó, Kỳ vọng của X, ký hiệu E(X) hay FX , là số thực được xác định bởi: 

 

2. Định lý 

Giả sử X và Y là hai biến ngẫu nhiên có kỳ vọng trên cùng một không gian xác suất M; k là 
một số thực. Khi đó, 



 

 

Chứng minh. 

(i) Giả sử ϕoX có miền giá trị là {z1, z2, ...}; với mỗi zk, đặt 

 

chúng ta có, 

 

Do đó, 

 

Vì các Ak rời nhau và hợp các Ak bằng X(M) nên 

. 

Vậy, ���� có kỳ vọng nếu và chỉ nếu chuỗi 



  

hội tụ tuyệt đối. Khi đó: 

 

(ii) Chứng minh tương tự. 

 

(iv) Chứng minh tương tự. 

(v) Chúng ta có: 

 

 

= E(X + Y) 

(vi) Vì X và Y độc lập nên 

 

.n 

Hệ quả. Nếu X1, X2, . . ., Xn là các biến ngẫu nhiên trên M thì 

E(X1 + X2 + . . . + Xn) = E(X1) + E(X2) + . . . + E(Xn) 

3. Định nghĩa 

Giả sử X là BNN có miền giá trị X (M) = {x1, x2, ...}. Người ta gọi Mode của X, ký hiệu 
Mod(X), là giá trị xk ( X (M) sao cho: 



 

4. Định nghĩa 

Cho biến ngẫu nhiên X và số nguyên dương r. Nếu kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X r, i.e. 

, tồn tại, thì nó được gọi là Moment cấp r của X. 

Vì nên nếu moment cấp r tồn tại thì moment cấp cũng tồn 
tại, và do đó các moment cấp trước đó cũng tồn tại. Moment giữ vai trò rất quan trọng, nhưng 
giáo trình này chỉ đề cập đến moment cấp 2. Nếu E(X2) tồn tại thì μ = E(X) cũng tồn tại. 

Người ta quan tâm đến biến ngẫu nhiên chỉ độ lệch của X đối với μ, i.e. X  μ. 

Vì nên moment cấp 2 của tồn tại khi E(X2) tồn tại. Khi đó, 

 

 

4. Định nghĩa 

Giả sử X là biến ngẫu nhiên có kỳ vọng và moment cấp hai E(X2). Người ta gọi Phương sai 

của X, ký hiệu Var(X) hay hay , là số thực được xác định bởi: 

 

Khi có Var(X), số thực được gọi là Độ lệch chuẩn của X. 

Dựa vào Định nghĩa 2.11 và Định lý 2.9, người ta chứng minh được 

5. Định lý 

 Giả sử X là biến ngẫu nhiên có Var(X) và k là một số thực. Khi đó: 

 

Hệ quả. Giả sử X là biến ngẫu nhiên có kỳ vọng và độ lệch chuẩn > 0. Biến ngẫu nhiên 
X* xác định bởi 



(9)  

có kỳ vọng bằng 0 và phương sai bằng 1, i.e. E(X*) = 0 và Var(X*) = 1. X* được gọi là Biến 
ngẫu nhiên chuẩn hóa của X. 

6. Thí dụ. Gieo một con xúc xắc vô tư. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số gấp đôi số xuất hiện ở 
mặt trên và Y có giá trị 1 hoặc 3, theo thứ tự, tùy theo mặt trên con xúc xắc xuất hiện số lẻ 
hoặc số chẵn. Tìm luật phân phối, kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của các biến ngẫu 
nhiên: 

i) X ,  

ii) Y, 

(iii) X + Y,  

iv) XY. 

Giải. Không gian mẫu đều và gồm 6 điểm: M = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

i) X(M) = {2, 4, 6, 8, 10, 12}. Bảng phân phối xác suất của X: 

xi 2 4 6 8 10 12 

fX (xi) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 

Kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của X: 

 

ii) Y(M) = {1, 3 }. 

 

Bảng phân phối xác suất của Y: 

yk 1 3 

fY (yk) 1/2 1/2 

Kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của Y: 



 

iii) Đặt Z = X + Y, thì Z(m) = (X)( m) + (Y)( m) và miền giá trị của Z là {3, 7, 11, 15}. Bảng 
phân phối xác suất của Z: 

zi 3 7 11 15 

fZ (zi) 1/6 2/6 2/6 1/6 

Bằng phương pháp tính như trên, kỳ vọng, chúng ta có: 

E(X + Y) = 9; Var(X + Y) = 14,7; sX + Y = 3,8. 

iv) Đặt W = XY, thì W(m) = X(m).Y(m) và miền giá trị của W là {2, 6, 10, 12, 24, 36}. Bảng 
phân phối xác suất của W: 

wi 2 6 10 12 24 36 

fW (wi) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 

Kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của XY: 

E(XY) = 15; Var(XY) = 134,3; sXY = 11,5. 

Nhận xét: Vì E(XY) ( E(X)E(Y) nên X và Y không độc lập. 

7. Thí dụ 

Một người tham gia trò chơi sau: Từ một hộp chứa 3 bi đỏ và 7 bi trắng cùng cỡ, rút ngẫu 
nhiên 1 bi. Nếu được bi màu đỏ thì được 5.000đ, bi màu trắng thì mất 2.300đ. Hỏi có nên tham 
gia trò chơi này nhiều lần không? 

Giải. Nếu X là biến ngẫu nhiên chỉ số tiền có được sau mỗi lần tham gia trò chơi thì X có miền 
giá trị {-2300; 5000} và phân phối xác suất của X là: 

P (X = - 2300) = 7/10 và P (X = 5000) = 3/10. 

Kỳ vọng của X: 

E(X) = - 2300 ´ 7/10 + 5000 ´ 3/10 = - 110. 

Vậy, trung bình, mỗi lần chơi, người tham gia trò chơi mất 110đ. Do đó, không nên tham gia 
trò chơi này nhiều lần. 



8. Thí dụ 

Một xạ thủ có 4 viên đạn. Anh ta lần lượt bắn từng viên vào bia và sẽ ngừng bắn khi có một 
viên trúng bia; nếu không, anh ta sẽ bắn cho đến khi hết đạn. Biết rằng xác suất bắn trúng bia 
của mỗi viên là 0,8. Đặt X biểu thị số đạn mà xạ thủ đã bắn. Hãy tìm luật phân phối xác suất 
của X rồi tính kỳ vọng và phương sai của X. 

Giải. Miền giá trị của X là {1, 2, 3, 4} 

Đặt Ai = { viên thứ i trúng bia } (i = 1, 2, 3), ta có: 

P(X = 1) = P(A1) = 0,8 

P(X = 2) = = 0,2 ´ 0,8 = 0,16 

P(X = 3) = = 0,2 ´ 0,2 ´ 0,8 = 0,032 

P(X = 4) = = 0,2 ´ 0,2 ´ 0,2 = 0,008 

Phân phối xác suất của X: 

xi 1 2 3 4 

fX (xi) 0,8 0,16 0,032 0,008 

 

V. Covarian - hệ số tương quan 

Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên trên cùng một không gian mẫu. Nếu X và Y không độc lập, 
người ta muốn có một đại lượng đo mối liên hệ giữa chúng. Một mối liên hệ đơn giản là liên 
hệ tuyến tính. Để đánh giá điều này, người ta để ý đến BNN  

(X − μX) (Y − μY) 

Nếu hàm xác suất đồng thời của X và Y là fX.Y thì kỳ vọng của XY được cho bởi: 

, 



 

1. Định nghĩa  

Người ta gọi Covarian của X và Y, ký hiệu Cov(X, Y), là số thực được xác định bởi 

 

Định nghĩa trên chỉ có nghĩa khi X và Y có moment cấp 2. 

Rõ ràng, nếu X và Y độc lập thì Cov(X,Y) = 0. 

2. Định lý 

 Nếu X và Y có phương sai thì 

Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,Y). 

Chứng minh. 

Đặt Z = X + Y, chúng ta có μZ  =  μX + μY, 

(Z   μZ)
2
  = (X   μX + Y  μY)

2
   

           =  (X μX)
2
 + (Y μY)

2
  +  2(X  μX)(Y μY)  

Lấy kỳ vọng hai vế, định lý được chứng minh.  

Hệ quả. Nếu X và Y độc lập thì Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y). 

3. Định nghĩa  

Giả sử X và Y là hai biến ngẫu nhiên có kỳ vọng, theo thứ tự, là  và (Y; có độ lệch chuẩn, theo 
thứ tự, là (X và (Y. Người ta gọi Hệ số tương quan của X và Y, ký hiệu ((X,Y), là số thực 
được xác định bởi 

(10) . 



Rõ ràng, nếu X và Y độc lập thì ((X,Y) = 0. Điều ngược lại không đúng. e.g. Cho biến ngẫu 
nhiên X có miền giá trị (( 2, ( 1, 1, 2( với xác suất tại mỗi điểm bằng 1/4. Đặt Y = X2. Phân 
phối xác suất đồng thời h của X và Y được định bởi: 

h(1,1) = h(1, 1) = h( 2, 4) = h(2, 4) = 1/4. 

Chúng ta dễ dàng tính được ((X,Y) = 0, nhưng rõ ràng X và Y không độc lập. 

5. Định lý 

Chúng ta luôn có  

;  

hơn nữa,  nếu và chỉ nếu có hai hằng số a và b sao cho Y = aX + b, có thể trừ một số giá trị của 
X, tại đó, xác suất bằng 0. 

Chứng minh. 

Vì vế trái không âm nên . 

Tương tự, dùng Var(X* + Y*), chúng ta chứng minh được . 

Nếu thì  Var(X*   Y*) = 0; như vậy, với xác suất bằng 1, X*   Y* = b (b là hàm số 

hằng), và do đó, Y = aX + b, với . 

Chứng minh tương tự cho trường hợp . 

Điều ngược lại hiển nhiên 

đúng</P >  

VI. Biến ngẫu nhiên liên tục 

Giả sử X là biến ngẫu nhiên có miền giá trị là một tập hợp không đếm được, chẳng hạn là một 
khoảng. Với mọi số thực a và b (a ≤ b), xác suất P(a ≤ X ≤ b) được xác định. Giả sử rằng có 
một hàm liên tục từng mảnh fX : sao cho 

 =  

Trong trường hợp đó, X được gọi là một Biến ngẫu nhiên liên tục; hàm số fX được gọi là Hàm 
phân phối xác suất ( hàm mật độ ) của X. Rõ ràng: 



 

Chúng ta cũng có thể xem một hàm số f  khả tích trên R thỏa các tính chất 

 

là hàm mật độ của một biến ngẫu nhiên liên tục X nào đó. 

  

  

Kỳ vọng E(X) của X được xác định bởi 

   

khi nó tồn tại. Tương tự như trường hợp biến ngẫu nhiên rời rạc, 

 

khi vế phải tồn tại. 

Mode của X, ký hiệu Mod (X), là giá trị xo của X sao cho: 

 

Phương sai Var(X) của X được xác định bởi 



 

khi nó tồn tại. Như trong trường hợp biến ngẫu nhiên rời rạc, chúng ta có thể chứng minh được 
rằng Var(X) tồn tại nếu ( = E(X) và E(X2) cùng tồn tại. Khi đó, 

(12)  

Độ lệch chuẩn σX được định bởi 

 

khi Var(X) tồn tại. 

Các khái niệm và tính chất về Covariance và Hệ số tương quan cũng được xác định như trong 
trường hợp biến ngẫu nhiên rời rạc. 

VII. Hàm phân phối xác suất tích lũy 

Cho biến ngẫu nhiên X (rời rạc hoặc liên tục). Hàm F xác định với mọi x ∈ R bởi: 

F(x)  =  P(X ≤ x) 

được gọi là Hàm phân phối xác suất tích lũy của X. 

Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc thì F là hàm bậc thang: 

 

Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục thì 

 

1. Định lý 

Giả sử biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối xác suất tích lũy F và hàm xác suất fX . Khi đó, 



 

Chứng minh. 

 

2. Thí dụ 

Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ f định bởi: 

  (K là hằng số) 

Hãy xác định k và tính P(1 ≤ X ≤ 1,5) 

Tính kỳ vọng và phương sai của X. 

Xác định hàm phân phối tích lũy của X. 

Giải 

i) Vì  

                 

nên  

                 

Vậy,  



                 

   

         

 

ii) Kỳ vọng của X: 

 

Phương sai của X: 

 

iii) Hàm phân phối tích lũy F của X được xác định với mọi  x ∈ R bởi: 

 

Vậy:  

         

VII. BẤT ĐẲNG THỨC CHEBYSHEV - LUẬT SỐ LỚN 
1. Định lý 

Cho biến ngẫu nhiên X có kỳ vọng m = E(X) và độ lệch chuẩn s. Khi đó, với mọi t>0 cho 
trước, 

 

Chứng minh. Giả sử X rời rạc, lấy các giá trị x1, x2,... và có hàm xác suất f. 

 

là một chuỗi gồm các số hạng không âm. Nếu xoá đi những số hạng thoả |xk - m| < t thì: 

 

trong đó ký hiệu ∑* dùng để chỉ tổng gồm toàn các số hạng thoả    



Rõ ràng: 

 

Trường hợp X liên tục xem như bài tập. 

Bất đẳng thức (13) được gọi là Bất đẳng thức CHEBYSHEV. 

3. Định lý Chebyshev (luật số lớn)  

 Cho các biến ngẫu nhiên X1, X2, ..., Xn độc lập có cùng phân phối, với kỳ vọng m và phương 
sai s2. 

Đặt: 

 

khi đó, với mọi t > 0 cho trước, 

      (14) 

Chứng minh. Theo các tính chất của kỳ vọng và phương sai, 

 

Với mọi t > 0 cho trước, theo bất đẳng thức Chebyshev, 

 

Vậy: 

 

hay:  

 

Ghi chú. 

i) Định lý trên vẫn còn đúng ngay cả khi chỉ cần tồn tại các E(Xi). 



ii) Định lý trên còn được gọi là Luật yếu số lớn vì có một định lý mạnh hơn, gọi là Luật mạnh 
số lớn. 

Định lý chebyshev cho chúng ta một qui tắc thực hành trong phạm vi số lớn: 

Giả sử để đo một đại lượng có số đo x chưa biết, người ta đo n lần độc lập nhau. Kết quả mỗi 
lần đo là một biến ngẫu nhiên mà giá trị của chúng có thể sai khác với x một cách đáng kể, 
nhưng theo luật số lớn thì trung bình các kết quả đo sẽ sai lệch với kỳ vọng của nó (là x) 
không đáng kể và điều đó hầu như chắc chắn nếu số phép đo đủ lớn. 

Một trường hợp đặc biệt quan trọng của định lý Chebyshev là 

4. Định lý bernoulli 

Nếu Fn là biến ngẫu nhiên chỉ “ tỉ lệ thành công" trong một quá trình n - Bernoulli, với xác 
suất cho thành công là p, thì với mọi t > 0 cho trước, 

(15)                 

Chứng minh. Đặt Xi chỉ số lần thành công ở phép thử thứ i (i = 1, 2, .., n) thì 

(Xi)1 ≤ i ≤ n  là một dãy biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối xác suất: 

P(Xi = 0) = 1 - p, P(Xi = 1) = p và E(Xi) = p, với mọi i = 1, 2, ..., n. 

Vì 

         

 nên theo Định lý 2.26, định lý đã được chứng minh. 

Như đã trình bày trong Chương 1, dựa vào thực nghiệm, người xưa đã nêu lên sự ổn định của 
tần suất. Nay, định lý Bernoulli cho chúng ta cơ sở toán học của nhận định trên. 

X. Phân phối siêu hình học (siêu bội) 

Định nghĩa: Người ta nói rằng biến ngẫu nhiên rời rạc X có phân phối siêu hình học (hay siêu 
bội) kích thước N, với các tham số nguyên dương M và n không lớn hơn N nếu X có miền giá 
trị X(M) = {0, 1, 2, ..., min(M,n)} và hàm xác suất f được xác định bởi: 

 

Ký hiệu:   X ~ H (N, M, n). 

Kỳ vọng: E(X) = np; 

Phương sai:  



 

Mô hình: Từ một tổng thể gồm N phần tử, trong đó có M phần tử mang đặc tính t, chọn ngẫu 
nhiên n phần tử. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số phần tử mang đặc tính t trong mẫu thì X ~ H 
(N, M, n). 

Chú ý. Khi N rất lớn so với n thì tỷ số p = M/N được xem như xác suất cho thành công và tỷ 
số (N - n) / (N - 1) tiến đến 1. Khi đó, E(X) = np, Var(X) = npq và chúng ta có thể xem  

 

1. Phân phối poisson 

Giả sử chúng ta quan tâm đến số lần xảy ra của cùng một sự kiện trong một khoảng thời gian 
hoặc không gian liên tục nhất định; với điều kiện là số lần xảy ra trong một chu kỳ độc lập với 
số lần xảy ra trong một chu kỳ khác, và xác suất xuất hiện của một sự kiện trong một thời 
điểm bất kỳ là rất bé. 

Thí dụ: Số cuộc điện thoại gọi đến trong một phút tại một trạm nào đó; số lỗi trên một trang 
giấy trong một quyển sách dầy; số đơn đặt hàng gửi tới một cơ sở trong một tháng; . . . . 

Biến ngẫu nhiên chỉ số lần xuất hiện nêu trên đã được nhà toán học Simeon D. Poisson nghiên 
cứu và hình thành phân phối Poisson: 

Định nghĩa: Người ta nói rằng biến ngẫu nhiên rời rạc X có phân phối Poisson với tham số  λ( 
λ> 0) nếu X có miền giá trị là N và hàm xác suất f của X được xác định bởi: 

 

Ký hiệu: X ~ P (λ). 

Kỳ vọng: 

 

 

Phương sai : Var(X) = λ (xem như bài tập) 

Ngoài ra, phân phối Poisson còn được dùng để tính xấp xỉ phân phối nhị thức khi n lớn và các 
điều kiện để dùng các công thức (16) và (17) không được thoả mãn. 

Nếu X ~ B (n, p) với n khá lớn và p khá gần 0 hay gần 1 ( n ≥ 30 và (np < 5 hay n(1-p) < 5)) 
thì chúng ta có thể xem như X ~ P (np). 



Thí dụ. Một cơ sở sản xuất, trung bình trong một tuần, nhận được 4 đơn đặt hàng. Tính xác 
suất để cơ sở đó nhận được hơn 5 đơn đặt hàng trong một tuần 

Giải. Biến ngẫu nhiên X chỉ số đơn đặt hàng mà cơ sở nhận được trong một tuần có phân phối 
Poisson với kỳ vọng bằng 4, i.e. X ~ P(4). 

Xác suất phải tính: 

 

2.Phân phối chuẩn 

Định nghĩa: Người ta nói rằng biến ngẫu nhiên liên tục X có phân phối chuẩn với các tham số 
μ   và σ 2  (σ > 0) nếu hàm mật độ f của X được xác định bởi: 

  

Ký hiệu: X ~ N (m, s2). 

Đồ thị hàm mật độ f : 

 

 Kỳ vọng: 

 

Phương sai: 

 



Vậy, hai tham số μ và σ2  trong phân phối N (μ, σ2 ), theo thứ tự, là kỳ vọng và phương sai của 
X. 

Trường hợp đặc biệt:  μ = 0 và  σ = 1, chúng ta có phân phối N(0,1). Hàm Gauss ϕ và Φ xác 
định sau Định lý 2.30, theo thứ tự, là hàm mật độ và hàm phân phối tích luỹ của N(0, 1). 

Định nghĩa: Giả sử Z ~ N(0, 1), nếu P(Z ≤ c) = Φ(c) = α thì c được gọi là Phân vị chuẩn ở 
mức α của phân phối chuẩn , ký hiệu uα ; i.e. Φ( uα) = α. 

Nếu X ~ N (μ,  σ2) và đặt thì X* ~ N(0, 1) (xem 9)) 

Với α và β cho trước (α ≤  β), chúng ta có: 

 

Trong nhiều vấn đề kỹ thuật, thường phải tính xác suất để một biến ngẫu nhiên X có phân phối 
chuẩn N (m, s2) lấy giá trị lệch khỏi kỳ vọng m không quá một số dương a cho trước: 

 

Từ đó, người ta đưa ra " Qui tắc 3σ ": Nếu X ~ N (μ,σ2) thì hầu như chắc chắn X sẽ lấy giá trị 
trong khoảng [ μ - 3σ ; μ + 3σ]. 

Nhờ qui tắc 3s, chúng ta có thể biết ngay một cách hầu như chắc chắn biến ngẫu nhiên có phân 
phối chuẩn nhận giá trị trong khoảng nào. 

Thí dụ . Một nhà máy sản xuất ra một loại xà có lực chịu nén trung bình là 320 kg, độ lệch 
chuẩn là 5 kg. Biết rằng lực chịu nén của loại xà đó là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân 
phối chuẩn. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối thì tải trọng cho phép đặt lên xà là bao nhiêu? 

Giải. Giả sử X biểu thị lực chịu nén của xà thì X ~ N(320; 25). 

Theo qui tắc 3s, hầu như chắc chắn X lấy giá trị trong khoảng: 

[320 - 15; 320 + 15] = [305; 335] 

Vậy, để bảo đảm an toàn tuyệt đối thì tải trọng cho phép đặt lên xà nên lấy thấp hơn 305 kg. 

Chú ý: Theo định lý DeMoivre - Laplace, nếu X ~ B(n, p) với n khá lớn và p không quá gần 0 
và gần 1 (n ≥ 30, np ≥ 5 và n(1 - p) ≥5) thì chúng ta có thể xem như X ~ N (np, npq). 

Phân phối chuẩn chiếm vị trí rất quan trọng trong lý thuyết xác suất và thống kê toán. Theo 
Borel, một biến ngẫu nhiên là kết quả của nhiều nguyên nhân, mỗi nguyên nhân tác động một 



ít và không nguyên nhân nào là quyết định, sẽ theo luật phân phối chuẩn hoặc tiệm cận chuẩn. 
Do đó: 

Các số đo về đặc tính sinh học như chiều cao, cân nặng, huyết áp,... hầu như có phân phối 
chuẩn; các sai số trong đo lường vật lý; lực chịu nén của một thanh xà... cũng tuân theo luật 
phân phối chuẩn. 

Trong xã hội, số con trong một gia đình, số lợi tức hằng năm, sản lượng một vụ mùa trên một 
đơn vị diện tích... tuân theo luật phân phối chuẩn. 

3. Phân  phối  

Định nghĩa: Người ta nói rằng biến ngẫu nhiên liên tục X có phân phối χ2 với n bậc tự do 
(n ∈ N*) nếu hàm mật độ f của X được xác định trên R bởi: 

 

 

Đồ thị hàm mật độ của phân phối χ2 với các bậc tự do khác nhau 

Giả sử X ~ χ2(n), nếu P(X ≤ c) = α thì c được gọi là Phân vị χ2(n) ở mức α Ký hiệu: . 

Vậy, P(X ( ) = α. 

Nếu X ~ c 2(n) thì E(X) = n và Var(X) = 2n. 

Định lý: Giả sử các biến ngẫu nhiên X1, X2, ... , Xn độc lập và cùng có phân phối chuẩn 
N(0,1). Khi đó, biến ngẫu nhiên c2 = (X1)2 + (X2)2 + ... + (Xn)2 có phân phối χ2(n). 

4. Phân phối student 

Định nghĩa: Người ta nói rằng biến ngẫu nhiên liên tục X có phân phối Student (hay phân 
phối t ) với n bậc tự do khi hàm mật độ f của X được xác định bởi: 



với mọi x � R 

Ký hiệu: X ~ St (n) 

Giả sử T ~ St(n), nếu P(T � c) = ( thì c được gọi là Phân vị Student(n) ở mức a ; ký hiệu: 

. Vậy, P(T( ) = a. 

 

Chúng ta công nhận : 

Định lý: Nếu các biến ngẫu nhiên X và Y độc lập; X ~ N(0, 1) và Y ~ χ2 (n) thì biến ngẫu 

nhiên tuân theo luật phân phối Student với n bậc tự do. 

5. Phân phối fisher - snedecor 

Định nghĩa: Người ta nói rằng biến ngẫu nhiên liên tục X có phân phối Fisher với n1 và n2 
bậc tự do khi hàm mật độ f của X được xác định bởi: 

 

    Ký hiệu: X ~ F(n1, n2). 

Chúng ta công nhận: 

Định lý: Giả sử X và Y là các biến ngẫu nhiên độc lập; nếu X ~ c2(n1) và Y ~ σ2(n2) thì biến 

ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối Fisher với n1 và n2 bậc tự do. 



Phần thứ hai 
Thống kê toán 

 

Thống kê toán là một ngành của toán học bao gồm việc thu thập, tổ chức, trình bày, phân tích 
và giải thích các dữ liệu, và cả các phương pháp đã được dùng trong đó. Những thủ tục được 
dùng trong việc thu thập, tổng kết và phân tích dữ liệu được gọi là các phương pháp thống kê. 
Khoa học thống kê, trước hết, liên quan đến việc hình thành và thực hiện các phương pháp 
thống kê vào việc phân tích dữ liệu, để từ đó, người ta đưa ra những kết luận có ý nghĩa cho 
mục tiêu của việc thu thập dữ liệu. 

Thống kê, với nghĩa hẹp, cũng được dùng để chỉ bản thân dữ liệu hay các đại lượng nhận 
được từ dữ liệu, chẳng hạn như trung bình, phương sai. . . 

Những kết luận, phán đoán của thống kê đều mang tính xác suất, dựa vào nguyên lý biến cố 
hiếm và luật số lớn. Lý thuyết xác suất làm cho thống kê, thoạt đầu chỉ có tính chất mô tả, trở 
nên có khả năng phân tích, dự đoán với cơ sở khoa học vững chắc. 

Thống kê toán được chia làm hai lĩnh vực chính: 

Thống kê mô tả: Bao gồm giai đoạn quan sát để thu thập, trình bày và tổng hợp các thông tin 
thành một tập các dữ liệu, trên đó việc phân tích sẽ được tiến hành. 

Thống kê suy đoán ( còn gọi là qui nạp): Gồm những phương pháp phân tích và giải thích dữ 
liệu, nó giúp các nhà thống kê triển khai các suy luận có ý nghĩa về dữ liệu. 

Cả hai lĩnh vực trên liên quan chặt chẽ với nhau. 

Chương 3 
Thống kê mô tả 

Thống kê mô tả xuất hiện do nhu cầu của con người muốn “lập đôi chút trật tự ” trong vô số 
các thông tin về các sự kiện đã đến với họ. Giai đoạn thứ nhất là “ Quan sát thống kê “ và giai 
đoạn thứ hai là giai đoạn “ Tổng hợp thống kê “. 

I. Quan sát thống kê 

Nhà thống kê bao giờ cũng xuất phát từ việc quan sát một hoặc nhiều đặc trưng nào đó của 
một tập các phần tử mà người ta thường gọi là một Tổng thể. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, nhà 
thống kê có thể chỉ quan sát một tập con hữu hạn các phần tử của tổng thể, gọi là Mẫu. Những 
phần tử được quan sát, với số lượng là n, đều có cùng một bản chất, nhưng bản chất đó có thể 
rất khác nhau với những tổng thể khác nhau. 



Một đặc trưng là đối tượng của một độ đo được gọi là một đặc trưng định lượng; trái lại, nó 
được gọi là một đặc trưng định tính. Mỗi đặc trưng có thể được biểu diễn bởi một biến, thường 
được ký hiệu bằng chữ in hoa (X); các giá trị quan sát được của biến được ký hiệu bằng chữ 
thường (x1, x2, . . ., xn), và được gọi là một Dãy thống kê. 

Dữ liệu ban đầu thu thập được là một bộ sưu tập các dữ liệu chưa được tổ chức, thường nhiều 
và lộn xộn, được gọi là dữ liệu thô. Từ dữ liệu thô, người ta xếp đặt lại, trình bày có hệ thống 
để dễ nhận xét và tính toán. Hình thức thường được dùng để trình bày dữ liệu là các 
Bảngthống kê. 

Bảng thống kê 

Nguyên tắc là xếp đặt dữ liệu có hệ thống, theo một thứ tự nào đó (thời gian, không gian, độ 
lớn . . . ). Nội dung bảng gồm các hàng hoặc cột ghi các giá trị xi và tần số ni (số lần lặp lại giá 
trị xi) tương ứng. Nếu cần, người ta ghi thêm các hàng hoặc cột tần số tương đối (tần suất) fi = 
ni/n và tần số tương đối tích luỹ. 

Người ta cũng gọi một bảng thống kê như thế là một bảng phân phối tần số. Chúng ta có bảng 
phân phối tần số một biến hoặc hai biến tuỳ theo đặc trưng khảo sát là một hoặc hai. 

Thí dụ: Giả sử người ta quan tâm đến số đơn đặt hàng X mà xí nghiệp cơ khí ABC nhận được 
trong một tháng làm việc ( 25 ngày ) nào đố. Kết quả được ghi trong bảng dữ liệu thô sau ( i là 
số thứ tự của ngày ): 

Bảng 1: Bảng dữ liệu thô 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

xi 1 1 0 2 5 0 1 2 1 4 1 3 3 

i 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

xi 2 0 1 0 3 1 2 2 1 4 2 0 

Dữ liệu trên được sắp xếp lại: Có 6 giá trị khác nhau của xi trong 25 ngày quan sát tương ứng 
với số ngày ni (tần số ) mà giá trị xi đó đã quan sát được. Các cặp (xi, ni ) được thể hiện trong 
bảng thống kê sau: 

Bảng 2: Bảng phân phối tần số (lấy dữ liệu từ bảng 1): 

   

Số đơn đặt hàng (xi) 0 1 2 3 4 5 Tổng 

Số ngày ( ni) 5 8 6 3 2 1 n = 25 

fi = ni/n 0,20 0,32 0,24 0,12 0,08 0,04 1 

Trường hợp dữ liệu gồm một số rất lớn các giá trị khác nhau (xem như các giá trị của một biến 
liên tục ); muốn dễ có một cái nhìn tổng quát về dữ liệu, người ta ghép các số liệu thành từng 
lớp. Ngoài ra, để đơn giản hoá việc tính toán cũng là một lý do để thực hiện việc ghép lớp. 



Vấn đề ở đây là ấn định số lớp. Số lớp quá ít sẽ dẫn đến sự mất thông tin, còn số lớp quá nhiều 
lại đưa về trường hợp ban đầu. Một kinh nghiệm được nhiều nhà thực nghiệm sử dụng là giữ 
một số lớp k bằng số nguyên nhỏ nhất sao cho 2k > n. 

Hai điểm đầu trái và phải của mỗi lớp lần lượt được gọi là các điểm giới hạn dưới và giới hạn 
trên của lớp. Mỗi lớp sẽ được gán cho một giá trị để đại diện cho các giá trị nhận được bởi các 
phần tử của lớp. Có nhiều cách chọn khác nhau, tuỳ từng trường hợp. Trong giáo trình này, để 
đơn giản việc tính toán, chúng ta chọn giá trị giữa của mỗi lớp để đại diện cho lớp đó. 

Thí dụ: (i) Khảo sát trọng lượng X (gam) của 50 sản phẩm cùng loại do xí nghiệp ABC sản 
xuất, người ta có kết quả sau (số liệu được ghép lớp): 

Bảng 3 

Trọng lượng xi (gam) Số s.p. (ni) fi = ni/n fi tích luỹ 

[325, 327) 326,0 6 0,12 0,12 

[327, 328) 327,5 8 0,16 0,28 

[328, 329) 328,5 14 0,28 0,56 

[329, 330) 329,5 9 0,18 0,74 

[330, 331) 330,5 7 0,14 0,88 

[331, 334) 332,5 6 0,12 1,00 

Tổng: n = 50 

(ii) Bảng phân phối tần số hai chiều: 

Giả sử ở công ty Alpha có 453 nhân viên. Khi điều tra, người quan tâm đồng thời đến lương 
tháng X (105 VNĐ) và thâm niên Y (năm) của những người hưởng lương. Kết quả được trình 
bày trong bảng hai chiều. Phân phối thống kê được xác định bởi các bộ ba (xj, yk, njk ) 

 

Nhà thống kê dùng tới sự tổng hợp bằng hình ảnh để so sánh các thông tin cùng bản chất 
nhưng có đặc điểm khác nhau, và một sự tổng hợp bằng các tham số để “tóm tắt” các đặc 
trưng chính của dữ liệu. 

II. Tổng hợp thống kê bằng hình ảnh 



Có nhiều hình thức để biểu diễn các thông tin dưới dạng hình ảnh, gọi là Biểu đồ. Biểu đồ dễ 
gây ấn tượng hơn bảng phân phối tần số. Có nhiều dạng biểu đồ: Biểu đồ dạng cột, dạng quạt 
tròn, dạng đường gấp khúc. . . 

Dùng một hệ trục toạ độ vuông góc; trục hoành biểu diễn các giá trị xi của biến X và trục tung 
biểu diễn các tần số ni hoặc tần suất fi hoặc fi tích luỹ. 

Chú ý rằng khi vẽ biểu đồ tần số (tần suất), điểm 0 của trục tung phải ở tại giao điểm của hai 
trục toạ độ; đối với trục hoành, vị trí điểm 0 không cần xác định mà tuỳ thuộc vào giá trị của 
xi. 

Thí dụ. 

Lấy dữ liệu từ Bảng phân phối số đơn đặt hàng trong 25 ngày của công ty ABC (Bảng 2), 
chúng ta có các biểu đồ: 

ni 

xi 

Biểu đồ phân phối tần số 

  

fi 

xi 

Đường biểu diễn phân phối tần suất 

Biểu đồ hình chữ nhật ( Nhật đồ ) là biểu đồ dạng cột, được dùng cho trường hợp biến liên tục, 
gồm một tập hợp các hình chữ nhật kề nhau. Mỗi hình chữ nhật có: 

a) Chiều rộng αi, biểu thị bề rộng của mỗi lớp, được đặt trên trục hoành; 



b) chiều cao tỉ lệ với tần số (hay tần suất) của lớp. Người ta thường chọn chiều cao bằng ni/αi 
(hay fi/ni). Như vậy, nếu là nhật đồ tần suất thì tổng diện tích các hình chữ nhật bằng 1. 

Với tập dữ liệu cho trong bảng 3, chúng ta có biểu đồ sau: 

(a1 = 2; a2 = a3 = a4 = a5 = 1; a6 = 3 ) 

fi 

 

                         325  327 328 329 330 331           334            xi (g) 

Nhật đồ tần suất trọng lượng 50 sản phẩm 

fi tích luỹ 

xi 

Đường biểu diễn phân phối tần suất tích luỹ 

III. Tổng hợp thống kê bằng tham số 

Để có một cái nhìn tổng quát về đặc trưng cần nghiên cứu, người ta “ tóm tắt “ thông tin của 
đặc trưng quan sát được bằng một giá trị, gọi là tham số hướng tâm; sau đó bổ sung thông tin 
này bằng các tham số phản ánh độ phân tán nhằm đánh giá mức độ tập trung nhiều hay ít của 
các giá trị quan sát được xung quanh một giá trị hướng tâm. 

Ba tham số hướng tâm được giới thiệu trong giáo trình này là: Trung bình số học, Trung vị và 
Mode. 

Định nghĩa: Trung bình số học (gọi tắt là trung bình ) của n số x1, x2, . . ., xn, các giá trị của 
một biến X, ký hiệu , là số thực được xác định bởi: 



(1)  

Nếu các giá trị x1, x2, . . ., xk, theo thứ tự, xuất hiện n1, n2, . . ., nk lần, với n1+ n2 + . . . + nk = n, 
thì: 

(2)  

Thí dụ. Giá trị trung bình của tập dữ liệu cho trong bảng 2: 

 = 1,68 

Các tính chất sau đây của giá trị trung bình được chứng minh đơn giản: 

Tính chất 

(a) Tổng các độ lệch của các số so với trung bình của chúng bằng 0: 

 

(b) Nếu f1 số có trung bình m1, f2 số có trung bình m2, . . . , fk số có trung bình mk, thì tất cả 
các số đó có trung bình: 

 

(c) Nếu biến Y = aX + b, trong đó a và b là hai hằng số, thì: 

 

 
Chú ý: Giá trị trung bình phản ánh được tất cả các giá trị trong tập dữ liệu, được dùng phổ 
biến. Tuy nhiên, nó cũng có một số nhược điểm như: 

• Trung bình không có nghĩa trong trường hợp dãy các tỷ số;  
• Trung bình rất nhạy cảm với các giá trị cực đoan. Các giá trị này làm cho trung bình 

không còn là đại diện tốt cho tập dữ liệu.  

Hai tham số Trung vị và Mode sẽ tránh được các nhược điểm này 

Định nghĩa: Trung vị của một dãy thống kê đã được sắp thứ tự thành một dãy theo độ lớn, ký 
hiệu Me, là giá trị ở chính giữa của dãy hay trung bình số học của hai giá trị ở giữa, tuỳ theo số 
n các dữ liệu là lẻ hay chẵn. 



Trường hợp dữ liệu được ghép lớp: Trước hết, xác định lớp có chứa trung vị, gọi là lớp trung 
vị. Giả sử lớp trung vị có tần số nMe. Bằng phép nội suy tuyến tính, người ta tính được số trung 
vị Me: 

(3)  

trong đó, h và Lm lần lượt là bề rộng và giới hạn dưới của lớp trung vị; Σn
m

  là tổng các tần số 
của tất cả các lớp trước lớp trung vị; 

Định nghĩa: Mode của một dãy thống kê, ký hiệu Mo, là giá trị xuất hiện với tần số lớn nhất. 

Trường hợp dữ liệu được ghép lớp: Trước hết, xác định lớp có chứa Mode, gọi là lớp cao tần. 
Dùng định lý Thales, người ta tính được: 

(4)        

trong đó, 

L1 là giới hạn dưới của lớp cao tần; 

d1 là hiệu gữa tần số của lớp cao tần với tần số của lớp ngay trước nó; 

d1 là hiệu gữa tần số của lớp cao tần với tần số của lớp ngay sau nó; 

h là bề rộng của lớp cao tần. 

Phần chứng minh (3) và (4) được xem như bài tập. 

Thí dụ.  

a) Tập các số 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 10 có Me = 6 và Mo = 8; 

b) Tập các số 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18 có Me = (9 + 11)/2 = 10; 

c) Tập dữ liệu cho trong bảng 2 có Me = 1 và Mo = 1. 

d) Tập dữ liệu cho trong bảng 3 có: 

Trung vị:  

             

Mode:  

 



  

Trung bình: = 328,980 

Chú ý:  

(a) Thông thường, ba giá trị trung bình số học, trung vị và mode khác nhau. Một phân phối 
thống kê được gọi là đối xứng khi các số liệu quan sát biểu thị bởi tần số xuất hiện bằng nhau 
ở hai bên của giá trị trung bình. Trong trường hợp này, = Me = Mo. Nếu  < Me < Mo thì 
phân phối lệch về phía phải; nếu Mo < Me <  thì phân phối lệch về phía trái. Người ta dùng 
hệ số để đánh giá sự không đối xứng của một phân phối thống kê. 

(b) Các tham số hướng tâm nêu trên chưa cho chúng ta biết hết về tình trạng của dữ liệu vì có 
những phân phối thống kê có cùng các tham số hướng tâm, nhưng mức độ tập trung của dữ 
liệu quanh các giá trị trên lại khác nhau. Do đó các Tham số đo độ phân tán của dữ liệu là cần 
thiết để tăng thêm sự hiểu biết về dữ liệu. Chúng cho thêm thông tin để đánh giá độ tin cậy của 
các tham số hướng tâm. 

Các tham số phản ánh độ phân tán được giới thiệu trong giáo trình này là: Phương sai và Độ 
lệch chuẩn. 

Định nghĩa. Người ta gọi Phương sai của dãy thống kê x1, x2, . . ., xn, 

ký hiệu s2, số thực được xác định bởi: 

 

Nếu dữ liệu được cho bởi bảng phân phối tần số thì 

 

trong đó là trung bình của dãy thống kê. 

(b) Người ta gọi số thực là Độ lệch chuẩn của tập dữ liệu. 

Dùng các tính chất của phép nhân và phép cộng, người ta dễ dàng chứng minh được 

Tính chất 

(a)          

(b) Nếu, với mọi i, yi = axi + b, trong đó a và b là hai hằng số, thì: 

 



Thí dụ. Tính phương sai của tập dữ liệu cho trong bảng 2 

Lập bảng tính: 

xi    

0  

1  

2  

3  

4 

 5 

5  

8 

6  

3  

2  

1 

0  

8  

12  

9  

8 

 5 

0  

8  

24  

27 

 32  

25 

( Σ ) n = 25 42 116 

Giá trị trung bình: 

 

Giá trị phương sai: 

 

Chú ý 

(a) Trong thống kê suy đoán, khi tính toán trên mẫu, người ta dùng 

 

thay cho s (sẽ giải thích lý do sau), và gọi s’2 là phương sai mẫu. 

(b) Trường hợp tập dữ liệu gồm các số lớn, chúng ta có thể vận dụng các tính chất của trung 
bình và phương sai vào việc đổi biến để việc tính toán được đơn giản hơn. 

Thông thường, người ta đặt : , trong đó, xo là giá trị của xi ứng với tần số cao 

nhất và h là chiều rộng của mỗi lớp. Khi đó : 



  "  

  "  

Thí dụ. Giả sử khảo sát sức nặng X (kg) của một nhóm thanh niên, người ta ghi lại được số 
liệu sau : 

   

xi (kg) (40, 45] (45, 50] (50, 55] (55, 60] (60, 65] (65, 70] 

Số người 4 9 17 14 10 2 

Hãy tính các giá trị trung bình và độ lệch chuẩn mẫu. 

Giải. Các số liệu được phân theo lớp với chiều rộng mỗi lớp bằng 5. 

Đại diện của mỗi lớp lần lượt là x1 = 42,5; x2 = 47,5; x3 = 52,5; x4 = 57,5; x5 = 62,5; x6 = 67,5. 
Chúng ta nhận thấy giá trị 52,5 có tần số lớn nhất. 

Để các phép tính được đơn giản, đặt : (i = 1, 2, . . ., 6) 

Thiết lập bảng tính: 

   

xi ni yi niyi niyi2 

42, 5  

47, 5 

 52. 5 

 57, 5 

 62, 5 

 67, 5 

4  

 9 

 17 

 14 

 10  

2 

- 2  

 - 1 

 0 

 1 

 2 

 3 

- 8  

- 9 

 0  

14 

 20 

 6 

16  

 9 

 0  

14 

 40 

 18 

Tổng n = 56   23 97 

Ta có :  

 



 

Vậy, giá trị trung bình:     = 54,5 kg 

Giá trị phương sai mẫu: 

 

Giá trị độ lệch chuẩn mẫu: 

. 

Thí dụ. (về vai trò của độ lệch chuẩn). 

Hai công nhân A và B cùng làm một công việc cắt các thanh sắt dài thành các thanh có độ dài 
L cho trước. Các thanh đã cắt, thông thường, có độ dài lớn hơn hoặc nhỏ hơn L. Để đánh giá 
mức độ chính xác của công việc của hai công nhân đó, người ta lấy 6 thanh do anh A cắt và 6 
thanh do anh B cắt. 

Gọi xk (theo thứ tự yk) là hiệu giữa L và độ dài thanh thứ k do anh A cắt (theo thứ tự do anh B 
cắt) (k = 1, 2, ..., 6). 

Giả sử: (x1, ..., x6) = (1, 0, 0, 0, 1, 0) 

và (y1, ..., y6) = (1, 0, 0, - 1, 1, - 1). 

Dựa vào mẫu trên, hãy cho biết (sơ bộ) công nhân nào làm việc tốt hơn? 

Giải. Dễ dàng tính được: 

= 1/3; ; 

= 0; . 

Nếu chỉ so sánh 2 trung bình thì chúng ta kết luận B cắt tốt hơn A. 

Nhưng, nếu sử dụng độ lệch chuẩn thì độ sai lệch chiều dài trung bình các thanh đã cắt thay 
đổi trong khoảng: 

cho A, 

cho B. 

Vậy A làm việc tốt hơn B. 



Chương 4 
Lý thuyết mẫu 
I. Tổng thể và mẫu 

Trong các nghiên cứu khoa học thuộc nhiều lĩnh vực (kinh tế, y học, xã hội học, v.v.), người ta 
thường phải khảo sát một hoặc nhiều đặc trưng nào đó (còn gọi là dấu hiệu hay tiêu thức thống 
kê) thể hiện trên một tập hợp các đối tượng, gọi là Tổng thể. 

Số phần tử của tổng thể thường rất lớn, nên việc khảo sát toàn bộ khó thể thực hiện vì những 
lý do về thời gian và chi phí; ngoài ra, có trường hợp việc khảo sát phải phá huỷ đối tượng 
được khảo sát. Do đó, người ta nghĩ đến phương pháp điều tra thăm dò, nghĩa là khảo sát trên 
một tập con của tổng thể, gọi Mẫu. Số phần tử của mẫu được gọi là kích thước mẫu hay cỡ 
mẫu. 

Lý thuyết mẫu nghiên cứu những mối quan hệ giữa một tổng thể với mẫu được chọn từ tổng 
thể đó. Chẳng hạn, ước lượng những đại lượng chưa biết của tổng thể (như trung bình, phương 
sai. v.v. . .), được gọi là Tham số tổng thể hay nói gọn là Tham số, từ những đại lượng tương 
ứng của mẫu, được gọi là các Thống kê. Lý thuyết mẫu cũng được dùng trong việc xác định 
xem sự khác nhau quan sát được giữa hai mẫu thực sự có ý nghĩa không. v.v. . . 

Việc chọn mẫu để diều tra, nghiên cứu có nhiều ưu điểm như: Nó được tiến hành nhanh, đáp 
ứng kịp thời yêu cầu nghiên cứu; tiết kiệm thời gian và chi phí; có điều kiện đi sâu nghiên cứu 
từng đơn vị, từ đó đảm bảo tính chính xác của các số liệu thu thập được. 

Tuy nhiên, trong việc chọn mẫu, do nhiều nguyên nhân khác nhau, sẽ không tránh khỏi các sai 
số. 

Sai số là hiệu giữa giá trị x của tham số tính được trên mẫu với giá trị thực a của tham số 
tương ứng trong tổng thể. 

Có loại sai số do vi phạm các điều kiện cơ bản của việc chọn mẫu hay do đo, đếm thiếu chính 
xác của người thực hiện ... gọi là Sai số thô; có loại sinh ra do dụng cụ không được điều chỉnh 
chính xác hoặc không thống nhất với nhau về cách xác định một đại lượng nào đó ... gọi là Sai 
số hệ thống. Các loại sai số này cần được phát hiện và loại bỏ ngay trong quá trình thu thập dữ 
liệu mẫu. Sau khi loại bỏ sai số thô và sai số hệ thống, còn một loại sai số sinh ra do một số 
lớn các nguyên nhân mà tác dụng của từng nguyên nhân bé đến mức không thể tách ra để tính 
riêng được gọi là Sai số ngẫu nhiên. Người ta nhận thấy rằng sai số ngẫu nhiên Z = X - a có 
phân phối chuẩn N(0, σ2), với σ là độ chính xác của phép đo. 

Ngoài ra, vì kích thước mẫu thường rất nhỏ so với kích thước của tổng thể nên từ kết quả của 
mẫu suy ra cho tổng thể không thể tránh được những sai số gọi là Sai số chọn mẫu. 

Sai số chọn mẫu không phải do đo, đếm hay ghi chép sai mà là loại sai số gắn liền với bản 
thân cuộc nghiên cứu điều tra mẫu. Sai số chọn mẫu phụ thuộc vào hai yếu tố cơ bản là kích 
thước mẫu và phương pháp chọn mẫu. Chúng ta không thể biết chính xác sai số này, nhưng có 
thể hạn chế và ước lượng sai số chọn mẫu. 

Trong những điều kiện không thay đổi, kích thước mẫu càng lớn thì tính chất đại diện của mẫu 
càng cao, do đó sai số chọn mẫu càng nhỏ. Nhưng nếu kích thước mẫu lớn thi các sai số do đo, 
đếm, ghi chép . . . càng dễ xảy ra. Do đó, kích thước mẫu phải chọn vừa đủ cho yêu công việc. 
Vấn đề kích thước mẫu sẽ được xét kỹ trong các chương sau. Tuy nhiên, nhìn chung, nếu tổng 
thể hữu hạn, nhiều tác giả cho rằng chọn kích thước mẫu bằng 10% kích thước tổng thể là đủ. 



Để hạn chế sai số, mẫu phải phản ánh được đúng đắn cấu trúc của tổng thể, nghĩa là mẫu phải 
mang tính đại diện cho tổng thể. Muốn thế, các phần tử của mẫu phải được chọn một cách 
ngẫu nhiên, i.e. chọn thế nào để mọi phần tử của tổng thể có cơ hội được chọn như nhau. Một 
kỹ thuật để đạt được mẫu ngẫu nhiên là gán cho mỗi phần tử của tổng thể một con số; viết các 
số này vào những mảnh giấy nhỏ rồi đặt chúng vào một bình rồi rút số từ bình, với lưu ý trộn 
đều các mảnh giấy trước mỗi lần rút. Việc rút số từ bình có thể được thay bằng chọn số trên 
bảng số ngẫu nhiên. 

Sau khi rút một số từ bình, chúng ta có thể hoàn trả lại hay không hoàn trả lại số đó vào bình 
trước khi rút số tiếp theo. Trong trường hợp thứ nhất, một số có thể được rút nhiều hơn một 
lần. Mẫu, trong đó, mỗi phần tử của tổng thể có thể được chọn nhiều hơn một lần được gọi là 
Mẫu có hoàn lại; trường hợp ngược lại là Mẫu không hoàn lại. 

Giáo trình này không đi sâu vào những kỹ thuật chọn mẫu mà chỉ nêu lên một số nguyên tắc 
chung khi chọn mẫu. 

Tổng thể có khi hữu hạn, có khi vô hạn. Thí dụ, tổng thể gồm tất cả sản phẩm do một nhà máy 
sản xuất ra trong một ngày cho trước là hữu hạn; trong khi đó, nếu gieo một đồng tiền 50 lần 
và đếm số mặt sấp xuất hiện thì chúng ta có một mẫu từ tổng thể vô hạn. 

Chú ý: Một tổng thể hữu hạn, từ đó thành lập mẫu không hoàn lại, được xem như tổng thể vô 
hạn. Trong thực hành, một tổng thể hữu hạn, nhưng có số phần tử N rất lớn so với kích thước 
mẫu n được thành lập, (theo thực nghiệm, n < 0,05N), có thể được xem như vô hạn. 

Từ đây, trừ khi nói rõ, mẫu được xem như được thành lập từ một tổng thể vô hạn. 

II. Phân phối mẫu 

Một mẫu kích thước n là một tập con gồm n phần tử của tổng thể gồm N phần tử . Việc có thể 
lập được nhiều mẫu có cùng kích thước n khác nhau từ một tổng thể dẫn đến khái niệm phân 
phối mẫu. 

Định nghĩa: Giả sử đặc trưng của tổng thể cần nghiên cứu được biểu diễn bởi biến ngẫu nhiên 
X, xác định trên một không gian mẫu M. Một vectơ ngẫu nhiên n chiều (X1, X2, ..., Xn) gồm n 
biến ngẫu nhiên độc lập, có cùng luật phân phối xác suất với X được gọi là một Mẫu lý thuyết 
kích thước n, đặc trưng X (hay được thành lập từ X). 

Phân phối xác suất của X được gọi là phân phối của tổng thể; μ = E(X) và , lần 
lượt, được gọi là trung bình và độ lệch chuẩn của tổng thể.  

Với mỗi m ∈ M, (X1(m), X2(m), ..., Xn(m)) được gọi là một Mẫu cụ thể, kích thước n, đặc 
trưng X . Thực chất, một mẫu cụ thể là một bộ n số thực (x1, x2, ..., xn) thể hiện giá trị của mẫu 
lý thuyết (X1, X2, ..., Xn) sau khi thực hiện một phép thử đối với mẫu. 

Từ nay, để tiện việc trình bày, mẫu lý thuyết và mẫu cụ thể đều được gọi là Mẫu (trừ trường 
hợp cần thiết); tuy nhiên, chúng ta vẫn phân biệt hai khái niệm này thông qua nội dung và cách 
viết. 

Định nghĩa. Biến ngẫu nhiên T = Φo(X1, X2, ..., Xn), trong đó Φ  là một hàm thực n biến, được 
gọi là một Thống kê. Phân phối xác suất của thống kê T được gọi là Phân phối mẫu của T. Độ 
lệch chuẩn của T, i.e. σT, được gọi là Sai số chuẩn của T. 



Hai thống kê thường được dùng là Trung bình mẫu và Phương sai mẫu. 

1. Phân phối mẫu của trung bình 
a. Định nghĩa: 

Cho mẫu ngẫu nhiên (X1, X2, ..., Xn) kích thước n, đặc trưng X.. Người ta gọi Trung bình mẫu, 
ký hiệu , thống kê được xác định bởi: 

(1)  

Với mẫu cụ thể (x1, x2, ... , xn), 

số , giá trị của , được gọi là Giá trị trung bình mẫu. 

b. Định lý: 

Giả sử mẫu (X1, X2, ..., Xn) được thành lập từ biến ngẫu nhiên X có kỳ vọng μ và phương sai 
σ2. Khi đó, 

(2)  

(3)  

c-Chứng minh  

Theo tính chất của kỳ vọng và phương sai: 

. 

. 

Vậy,  

 

Theo định lý trên, kỳ vọng của trung bình mẫu bằng kỳ vọng của tổng thể và phương sai của 
trung bình mẫu n lần nhỏ hơn phương sai của tổng thể. Nói cách khác, phân phối xác suất của 

Có xu hướng tập trung tại trung bình của tổng thể. Ngoài ra, nếu mẫu càng lớn thì giá trị của 
càng tập trung gần μ . 



Đặc biệt, nếu X ~ N (μ , σ2. ) thì 

   

và do đó: 

U =  

d-Chú ý: 

Khi mẫu kích thước n được chọn từ một tổng thể hữu hạn N phần tử, (3) không còn đúng. 
Trong trường hợp này: 

(4)  

Lượng    được gọi là Thừa số điều chỉnh hữu hạn. 

Chúng ta công nhận: 

Định lý giới hạn trung tâm. Giả sử mẫu (X1, X2, ..., Xn) được thành lập từ biến ngẫu nhiên X 
có kỳ vọng μ và phương sai σ2. Khi đó, 

  với mọi x ∈ R. 

Nói cách khác, khi n lớn, chúng ta có thể xem như biến ngẫu nhiên  

U =  có phân phối N(0, 1), 

dù X có bất cứ phân phối gì. 

Định nghĩa: Nếu X ~ B(p) thì μ = E(X) = p được gọi là Tỉ lệ của tổng thể. Trung bình mẫu 
được ký hiệu là Fn và được gọi là Tỉ lệ mẫu. Với mẫu cụ thể (x1, x2, ..., xn), giá trị trung bình 
mẫu chính là tỉ lệ “thành công” trên mẫu, và được gọi là Giá trị tỉ lệ mẫu, ký hiệu . 

. 

Trong trường hợp này, 



(5) .  

Dĩ nhiên, như phần trên, khi mẫu được chọn từ một tổng thể hữu hạn, chúng ta phải nhân thêm 
thừa số điều chỉnh hữu hạn. 

2. Phân phối mẫu của phương sai 

a-Định nghĩa: Cho mẫu ngẫu nhiên (X1, X2, ..., Xn) kích thước n, có trung bình mẫu . Biến 
ngẫu nhiên: 

(6) , 

được gọi là Phương sai mẫu 

Thống kê  được gọi là độ lệch chuẩn mẫu 

Với mẫu cụ thể (x1, x2, ..., xn),   được gọi là Giá trị phương sai mẫu. 

b-Định lý: Cho mẫu ngẫu nhiên (X1, X2, . . ., Xn) được thành lập từ biến ngẫu nhiên X có kỳ 
vọng  μ và phương sai σ2. Khi đó, 

  

c- Chứng minh: 

 

 

.n 

d-Chú ý: Nếu định nghĩa phương sai mẫu bằng biểu thức: 

 



thì . Như vậy, S2 không là một ước lượng tốt cho phương sai tổng thể σ2. 
Đó là một lý do để định nghĩa phương sai mẫu bằng công thức (6). Ngoài ra, còn một lý do về 
bậc tự do sẽ được trình bày dưới đây. 

Giá trị của S2 ứng với mẫu cụ thể (x1, x2, ..., xn) là: 

 

e-Định lý: Giả sử mẫu (X1, X2, ..., Xn) được thành lập từ biến ngẫu nhiên X có phân phối 

chuẩn . Khi đó, độc lập với S2 và biến ngẫu nhiên có phân phối với n -

1 bậc tự do. 

Chúng ta công nhận định lý này, nhưng cũng nên lưu ý một chút đến bậc tự do trong phân phối 
của : 

 =  

Xk* = có phân phối N(0,1) với mọi k = 1, 2, ..., n, nhưng giữa các biến ngẫu nhiên Xk* 

(k = 1, 2, ..., n) có mối liên hệ nên số bậc tự do còn lại n - 1. 

Hệ quả: Giả sử mẫu (X1, X2, ..., Xn) được thành lập từ biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn 

. Khi đó, biến ngẫu nhiên T = có phân phối Student với (n-1) bậc tự do. 

Thật vậy, do Định lý 4.12 và 

  =  

nên chúng ta có điều phải chứng minh. 

3. Phân phối mẫu của hiệu hai thống kê 

Giả sử cho trước hai tổng thể. Từ mẫu (X1, X2, ..., Xn), đặc trưng X, kích thước n, được thành 
lập từ tổng thể thứ nhất, chúng ta có thống kê T1. Phân phối mẫu của T1 có trung bình và độ 
lệch chuẩn lần lượt được ký hiệu là μT1 và σT1. Từ mẫu (Y1, Y2, ..., Ym), đặc trưng Y, kích 
thước m, được thành lập từ tổng thể thứ hai, chúng ta có thống kê T2. Phân phối mẫu của T2 có 



trung bình và độ lệch chuẩn lần lượt được ký hiệu là μT2 và σT2. Đặt D = T1 - T2, hiển nhiên 
chúng ta có 

a-Định lý: Phân phối của D có trung bình và độ lệch chuẩn lần lượt là: 

 

Trường hợp đặc biệt, T1 = và T2 = , chúng ta có: 

b-hệ quả : 

                     

c-Định lý: 

 Nếu hai mẫu (X1, X2, ..., Xn), đặc trưng X và (Y1, Y2, ..., Ym), đặc trưng Y độc lập và nếu  thì 

(7)  

d-Chú ý: Nếu X hoặc Y không tuân theo luật phân phối chuẩn, nhưng n và m đều lớn thì (7) 
vẫn đúng (theo Định lý giới hạn trung tâm). 

Định lý: Giả sử mẫu (X1, X2, ..., Xn) được thành lập từ biến ngẫu nhiên X có phân phối N(μX, 
σ) và mẫu (Y1, Y2, ..., Ym) được thành lập từ biến ngẫu nhiên Y có phân phối N(μX, σ). Khi 
đó, biến ngẫu nhiên 

 

có phân phối  

 

Do đó, chúng ta có 

Định lý: Với giả thiết của Định lý 4.16, biến ngẫu nhiên 

, 

trong đó  



                            , 

có phân phối Student với (n + m - 2) bậc tự do. 

Các Định lý 4.16 và 4.17 được chứng minh đơn giản bằng các kiến thức về phân phối χ2 và 
phân phối Student. 

Chương 5 
Ước lượng tham số 
I. Khái niệm 

Đặc trưng cần nghiên cứu của một tổng thể có các giá trị cần biết như kỳ vọng, phương sai . . . 
, được gọi là các tham số của tổng thể. Vì chúng ta không nghiên cứu trên toàn bộ tổng thể, 
nên các tham số này chưa được biết một cách chính xác, mà chỉ được ước tính nhờ các quan 
sát trên mẫu. 

Một trong những bài toán quan trọng của thống kê toán là ước lượng giá trị của một tham số 
tổng thể (gọi tắt là tham số). Lời giải đáp cho vấn đề này có thể có dạng một giá trị duy nhất, 
gọi là ước lượng điểm, hoặc có dạng một khoảng, gọi là ước lượng bằng khoảng tin cậy. 

II. Ước lượng điểm 
1. Định nghĩa 

Một thống kê, thiết lập bởi mẫu kích thước n, được gọi là một Hàm ước lượng điểm của một 
tham số �, ký hiệu , nếu giá trị của nó tại một mẫu cụ thể được dùng để tính xấp xỉ �. Giá 
trị đó được gọi là một ước lượng của �.  

Một số tính chất của hàm ước lượng đã được các nhà thống kê dùng làm tiêu chuẩn để chọn 
hàm ước lượng tốt nhất cho tham số. 

2. Định nghĩa 

 Một hàm ước lượng của  được gọi là không chệch  nếu  

                        E=( )= � 

3. Định nghĩa 

 Một hàm ước lượng của � được gọi là Hiệu quả nếu nó là một hàm ước lượng không 
chệch có phương sai bé nhất trong các hàm ước lượng không chệch của �,với kích thước mẫu 
đã ấn định. 

4. Định nghĩa 

 Một hàm ước lượng của � được gọi là Vững nếu 

Var( ) → 0   thì n tiến đến kích thước N của tổng thể. 



Có một số phương pháp để tìm hàm ước lượng tốt nhất cho một tham số � như phương pháp 
moment, phương pháp dùng hàm hợp lý . . . Nhưng trong giáo trình này, chúng ta chỉ xét các 
ước lượng điểm được dùng cho các tham số thông dụng nhất qua việc xét các tính chất của 
chúng. 

III. Ước lượng điểm của trung bình tổng thể 

Định lý 4.5  đã chứng minh: Nếu mẫu (X1, X2, ..., Xn) được thành lập từ biến ngẫu nhiên X có 
kỳ vọng μ và phương sai σ2, thì 

; 

và: hay , tuỳ theo tổng thể vô hạn hay hữu hạn. 

Rõ ràng là một hàm ước lượng không chệch và vững của trung bình tổng thể; ngoài ra, 
người ta cũng chứng minh được rằng có tính hiệu quả. 

Như vậy, xuất phát từ một mẫu, khi muốn có một ước lượng cho μ, người ta lấy giá trị trung 
bình quan sát được trong mẫu. 

Đặc biệt, khi X ~ B(p), hàm ước lượng tốt nhất cho tỉ lệ tổng thể p là tỉ lệ mẫu Fn. Với mẫu cụ 
thể, người ta dùng giá trị tỉ lệ mẫu fn để ước lượng p. 

IV. Ước lượng điểm của phương sai tổng thể 

Định lý 4.10 đã chứng minh: Nếu mẫu ngẫu nhiên (X1, X2, . . ., Xn) được thành lập từ biến 
ngẫu nhiên X có kỳ vọng � và phương sai thì:  

 

Như vậy, S2 là một hàm ước lượng không chệch của ; ngoài ra, người ta cũng chứng minh 
được rằng Var(S2) � 0 nhi n � N (hay n →∞ ). 

Do đó, Như vậy, xuất phát từ một mẫu, khi muốn có một ước lượng cho , người ta lấy giá trị 
phương sai quan sát được trong mẫu. 

V. Ước lượng bằng khoảng tin cậy 

Thông báo θ bằng giá trị ước lượng θ∗  mà không kèm theo một độ chính xác thì thông báo đó 
ít có giá trị vì θ* cũng là một giá trị ngẫu nhiên được tính từ một mẫu ngẫu nhiên. Do vậy, 
người ta phải dùng thêm phương pháp ước lượng khoảng. 

Giả sử, dựa vào mẫu (X1, X2, ..., Xn), chúng ta muốn ước lượng tham số θ của tổng thể. Nếu 
tìm được hai thống kê T1 và T2 sao cho P( T1 ≤ ≤ θ T2 ) =  γ, với γ thuộc (0, 1) cho trước thì 
khoảng (t1, t2), trong đó t1 và t2 lần lượt là giá trị của T1 và T2 ứng với một mẫu cụ thể, được 
gọi là Khoảng ước lượng của  θ với độ tin cậy γ  (hay nói gọn là khoảng tin cậy γ  của θ ). α  
= 1 - γ được gọi là mức xác suất sai lầm của khoảng ước lượng. 

VI. Khoảng tin cậy cho trung bình, dùng phân phối chuẩn 



Phương pháp tìm khoảng ước lượng trong phần này dựa trên cơ sở: Biến ngẫu nhiên 

, trong đó  σ là phương sai tổng thể, có phân phối N(0,1). Có điều này khi biết 
σ; cỡ mẫu n ≥ 30, do Định lý giới hạn trung tâm; hoặc khi n < 30 nhưng tổng thể phải có 
phân phối chuẩn. 

Cho trước γ ∈ (0, 1) , có số c sao cho: 

                            P( U ≤ c) = γ 

hay 

 

Ngoài ra, 

 

Vậy, với mẫu cụ thể, khoảng ước lượng với độ tin cậy  γ  cho μ  là : 

 

e được gọi là Sai số ước lượng (ở độ tin cậy γ hay ở mức sai lầm )γ−1=α. Độ tin cậy γ, sai số 
cho phép và cỡ mẫu n có quan hệ mật thiết với nhau. Nếu độ tin cậy γ càng lớn thì sai số càng 
lớn và do đó ước lượng ít có giá trị. Muốn giảm bớt sai số ước lượng mà không giảm độ tin 
cậy thì phải tăng cỡ mẫu n. 

Thí dụ: Giả sử trọng lượng của nam sinh viên năm thứ nhất trường đại học A tuân theo luật 
phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn 3kg. Chọn ngẫu nhiên 100 nam sinh viên năm thứ nhất, 
người ta tính được trọng lượng trung bình là 52 kg. 

1). Hãy tìm khoảng tin cậy 95% cho trọng lượng trung bình của nam sinh viên năm thứ nhất 
trường đại học A. 

2). Với số liệu trên, nếu muốn ước lượng trung bình tổng thể với sai số cho phép 450 gam thì 
độ tin cậy là bao nhiêu? 

Giải. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ trọng lượng nam sinh viên năm thứ nhất trường đại học A 
thì X ~ Nσ,μ(2) , với  σ = 3 và chúng ta phải ước lượng μ. 

1). Khoảng tin cậy 95% cho  μ là:  

 



Vậy, khoảng tin cậy 95% cho trọng lượng trung bình của nam sinh viên năm thứ nhất trường 
đại học A là (51,4; 52,6) (kg). 

2). Xác định độ tin cậy γ: 

 

Vậy, γ = 86,64%. 

VII. Phân phối student và khoảng tin cậy cho trung bình 

Trong phần này, chúng ta ở vào trường hợp không biết σ; kích thước mẫu n ≥ 30, hoặc n < 30 
nhưng tổng thể có phân phối chuẩn. 

Nếu tổng thể có phân phối chuẩn, phân phối mẫu của trung bình, với mọi cỡ mẫu, là phân phối 

chuẩn; điều này đúng dù có biết σ hay không. Tuy nhiên, nếu không biết σ, lượng có 

chứa một biến ở mẫu, nó thay đổi với mỗi trung bình mẫu. Vì biến ngẫu nhiên T = 
có phân phối Student với n - 1 bậc tự do nên phân phối Student là thích hợp cho ước lượng 
trung bình mỗi khi tổng thể có phân phối chuẩn nhưng không biết σ, bất chấp cỡ mẫu là bao 
nhiêu. Tuy nhiên, khi cỡ mẫu lớn, phân phối t tiệm cận với phân phối chuẩn. Theo kinh 
nghiệm, phân phối t có thể được xấp xỉ bởi phân phối chuẩn khi n ≥ 30. 

Với )1,0(∈γ cho trước, lý luận tương tự như trên, khoảng tin cậy γ cho μ là: 

 

với là phân vị mức  của phân phối Student. 

Thí dụ: Khảo sát ngẫu nhiên chiều cao của 20 thanh niên cùng lứa tuổi, người ta tính được 
= 14 cm. Hãy ước lượng chiều cao trung bình của tổng thể bằng khoảng tin cậy 

95%, biết rằng chiều cao của thanh niên cùng lứa tuổi tuân theo luật phân phối chuẩn. 

Giải. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ chiều cao của thanh niên cùng lứa tuổi trên thì X ~ Nσ,μ(2) 
, với σ chưa biết và cần phải ước lượng μ. 

Khoảng tin cậy 95% cho μ là: (  - e; + e) 

với  = 162 và 

 

Khoảng tin cậy 95% cho trung bình tổng thể là: 

 



VIII. Bất đẳng thức Chebyshev và khoảng tin cậy cho trung bình 

Khi mẫu nhỏ (n < 30) và tổng thể không tuân theo luật phân phối chuẩn thì cả phân phối chuẩn 
lẫn phân phối t đều không dùng được trong việc xây dựng khoảng tin cậy cho trung bình tổng 
thể. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bất đẳng thức Chebyshev lại tỏ ra hữu hiệu. 

Với mọi k > 1 cho trước, chúng ta có: 

 

Vậy, khoảng tin cậy cho μ là: 

(3) . 

IX. Khoảng tin cậy cho tỉ lệ, dùng phân phối chuẩn 

Giả sử X ~ B(p) và chúng ta muốn ước lượng p dựa trên cơ sở phân phối chuẩn. Với mẫu (X1, 
X2, ..., Xn), n  = nFn có phân phối B(n, p). Phân phối chuẩn sẽ được dùng như một xấp xỉ 
của phân phối nhị thức trong việc xây dựng khoảng tin cậy cho tỉ lệ tổng thể p khi n � 30, np 
� 5 và n(1 - p) � 5. Tuy nhiên, nhiều nhà thống kê toán đề nghị mẫu cỡ n � 100. 

Áp dụng (1), khoảng tin cậy γ cho p là: 

 

Thí dụ: Trong một đợt điều tra về nha khoa, khám ngẫu nhiên 100 trẻ em ở một địa phương, 
người ta thấy có 36 trẻ bị sâu răng. Hãy tìm khoảng tin cậy 99% cho tỉ lệ trẻ bị sâu răng ở địa 
phương đó. 

Giải. Giá trị tỉ lệ mẫu: fn = 0,36 

Chúng ta nhận thấy n. fn = 36 > 5 và n.(1- fn) = 64 > 5 nên khoảng tin cậy 99% cho p là: 

 

với 

 

Vậy, khoảng tin cậy 99% cho tỉ lệ trẻ bị sâu răng ở địa phương là: 

(0,36 - 0,124 ; 0,36 + 0,124) = (0,236; 0,484) 

Chú ý: Trường hợp n lớn và p quá gần 0 hoặc gần 1, người ta xấp xỉ phân phối nhị thức bằng 
phân phối Poisson. Trên cơ sở đó, người ta thành lập được bảng số cho phép tìm khoảng tin 
cậy 95% cho tỉ lệ p gần 0 hoặc gần 1. 



Trường hợp mẫu cỡ nhỏ, không thể xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn hoặc 
phân phối Poisson mà phải tính khoảng tin cậy cho từng trường hợp cụ thể bằng phân phối nhị 
thức. Vì phép tính phức tạp nên người ta đã tính sẵn và lập thành bảng. Nhìn chung, trong 
trường hợp này, khoảng ước lượng quá rộng, ít có giá trị. 

X. Phân phối và khoảng tin cậy cho phương sai 

Giả sử tổng thể có phân phối chuẩn 

, trong đó chưa 
biết và chúng ta nuốn tìm khoảng ước lượng cho với độ tin cậy 

(0 < < 1) cho 
trước. 

Biến ngẫu nhiên Yn = có phân phối (n). 

Với cho trước, có hai số a và b sao cho: 

 

Các số a, b như thế rất nhiều. Người ta thường chọn a và b sao cho: 

(5)  

Với a và b cho trong (5), khoảng tin cậy cho 

được định bởi: 

         a  ≤   ≤ b 

hay: 

(6)  



Nếu chưa biết thì dùng biến ngẫu nhiên  

Tương tự như trên, khoảng tin cậy cho 
được định bởi: 

(7)  

Thí dụ: 

 (a) Để khảo sát tính chính xác của một cái cân, người ta đặt quả cân 100g lên cân và đọc kết 
quả do cân chỉ. Lặp lại nhiều lần, người ta thu được các kết quả sau: 

xk(g): 102         101         97         102         99         101         102         99         98 

Tính chính xác của cân thể hiện qua phương sai. 

Qua mẫu trên, chúng ta tìm khoảng ước lượng với độ tin cậy 

= 95% cho phương sai của cân. Biết: μ = 100 và 
= 29. 

Với = 95% và n = 9, ta có: 

: 

Khoảng tin cậy 95% cho phương sai của cân là: 

 = (1,53 ; 10,74) 

(b) Cho biết trọng lượng trẻ sơ sinh có phân phối chuẩn. Một mẫu cỡ 20 cho giá trị trung bình 
mẫuĠ = 2982g và giá trị phương sai mẫu s2 = 209108. Tìm khoảng tin cậy 90% cho độ lệch 
chuẩn tổng thể. 

Giải. Với n = 20 và = 90%, chúng ta có: 

(n - 1)s2 = 19 X  209108 = 3973052; . 

Khoảng tin cậy 90% cho σ là: [363,31; 627,19] (g) 

XI. Xác định kích thước mẫu 



Trong các bài toán về ước lượng khoảng cho tỉ lệ và trung bình tổng thể, chất lượng của ước 
lượng được phản ánh qua độ tin cậy và sai số cho phép. Sai số ước lượng lại phụ thuộc vào 
kích thước mẫu và độ tin cậy. Bài toán được đặt ra như sau: 

 

Tuỳ theo từng tình huống cụ thể, từ biểu thức của sai số e tương ứng, chúng ta tìm được kích 
thước mẫu n cần thiết. Trong trường hợp chưa có mẫu thì người ta tiến hành lấy mẫu thăm dò 
lần đầu để có số liệu mẫu cần thiết. 

Riêng trường hợp ước lượng tỉ lệ, nếu không có mẫu thăm dò thì người ta dùng giá trị lớn nhất 
của hàm y = p(1 - p) trên khoảng (0,1), giá trị đó bằng 1/4 và kích thước mẫu cần thiết là: 

(8)  

Thí dụ: Biết chiều cao của những người cùng tuổi có phân phối N(μ, σ2), với σ2 =100 (cm2). 
Muốn ước lượng chiều cao trung bình m với sai số không quá 1cm ở độ tin cậy 95% thì phải 
quan sát ít nhất mấy người ? 

Giải. Chúng ta có: 

 

Vậy, phải quan sát ít nhất 385 người 

XI. Xác định kích thước mẫu 

Trong các bài toán về ước lượng khoảng cho tỉ lệ và trung bình tổng thể, chất lượng của ước 
lượng được phản ánh qua độ tin cậy và sai số cho phép. Sai số ước lượng lại phụ thuộc vào 
kích thước mẫu và độ tin cậy. Bài toán được đặt ra như sau: 

 

Tuỳ theo từng tình huống cụ thể, từ biểu thức của sai số e tương ứng, chúng ta tìm được kích 
thước mẫu n cần thiết. Trong trường hợp chưa có mẫu thì người ta tiến hành lấy mẫu thăm dò 
lần đầu để có số liệu mẫu cần thiết. 

Riêng trường hợp ước lượng tỉ lệ, nếu không có mẫu thăm dò thì người ta dùng giá trị lớn nhất 
của hàm y = p(1 - p) trên khoảng (0,1), giá trị đó bằng 1/4 và kích thước mẫu cần thiết là: 

(8)  



Thí dụ: Biết chiều cao của những người cùng tuổi có phân phối N(μ, σ2), với σ2 =100 (cm2). 
Muốn ước lượng chiều cao trung bình m với sai số không quá 1cm ở độ tin cậy 95% thì phải 
quan sát ít nhất mấy người ? 

Giải. Chúng ta có: 

 

Vậy, phải quan sát ít nhất 385 người 

XII. Khoảng tin cậy một bên cho trung bình 

Khoảng tin cậy mà chúng ta xây dựng ở trên, lấy làm tâm của khoảng, được gọi là khoảng 
tin cậy hai bên. Đôi khi, khoảng tin cậy một bên được dùng thay cho khoảng tin cậy hai bên. 
Trường hợp này xảy ra nếu chúng ta chỉ quan tâm đến giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) của 
trung bình với độ tin cậy γ cho trước. 

Giả sử tổng thể có phân phối chuẩn, 

  

Vậy, với độ tin cậy γ, chúng ta có thể nói rằng trung bình tổng thể không bé hơn . 

Tương tự, với độ tin cậy g, chúng ta có thể nói rằng trung bình tổng thể không lớn hơn 
. 

Thí dụ: Với giả thiết của Thí dụ 4.4, giả sử chúng ta muốn ước lượng giá trị lớn nhất của 
trung bình tổng thể với độ tin cậy 95%. 

 

Vậy, với độ tin cậy 95%, chúng ta có thể nói rằng trọng lượng trung bình của nam sinh viên 
năm thứ nhất trường đại học A không lớn hơn 52,495 kg. 

Chương 6 
Kiểm định giả thuyết thống kê 
I. Giả thiết thống kê , giả thiết không 

Những thông tin từ mẫu của một tổng thể được dùng để suy đoán về các đặc trưng của tổng 
thể đó, chẳng hạn ước lượng các tham số của một tổng thể mà chúng ta đã gặp ở chương 5. 
Trong chương này, chúng ta bàn đến một dạng suy đoán khác: Thẩm định giá trị của một 
khẳng định về một đặc trưng của tổng thể, để có quyết định chấp nhận hay bác bỏ khẳng định 
đó, mà chúng ta gọi là một Giả thiết thống kê. 

Trong quá trình đi đến một quyết định, chúng ta thường dựa vào một qui luật hay một kinh 
nghiệm nào đó để đặt ra một giả thiết thống kê; sau đó, xây dựng những thủ tục, theo đó, 
những giả thiết đã đặt ra được chấp nhận hay bác bỏ. Những thủ tục đó được gọi là những 
phép kiểm định hay trắc nghiệm (test) giả thiết thống kê. 



Phương pháp của thủ tục là dùng kết quả của mẫu để chứng minh một giả thiết. Khi kết quả 
trên mẫu không phù hợp với giả thiết thì điều này chắc chắn là cơ sở để bác bỏ giả thiết đó; 
còn khi kết quả trên mẫu phù hợp với giả thiết thì chúng ta cũng chưa chứng minh được giả 
thiết đó là đúng một cách chắc chắn, nhưng trong trường hợp này, giả thiết được chấp nhận chỉ 
vì không thể bác bỏ được nó. 

Phép kiểm định thường là phép so sánh giữa hai hay nhiều giá trị. Giả thiết không, ký hiệu Ho, 
là nền tảng cho một phép kiểm định. Chữ “không” ở đây có nghĩa là không có sự khác biệt có 
ý nghĩa về mặt thống kê giữa các giá trị càn so sánh. 

Thí dụ, để so sánh hiệu quả điều trị của hai loại thuốc A và B đối với một bệnh X, điều tra trên 
mẫu chúng ta có kết quả tỉ lệ khỏi bệnh p(A) > p(B). Với ý muốn chứng minh hiệu quả của hai 
loại thuốc trên là khác nhau, chúng ta đặt giả thiết là “không có sự khác nhau về hiệu quả điều 
trị của hai loại thuốc A và B” hay “sự khác nhau về hiệu quả điều trị của hai loại thuốc A và B 
là không có ý nghĩa ”. 

Khi Giả thiết Ho bị bác bỏ thì một giả thiết khác, ký hiệu là H1 và được gọi là giả thiết đối của 
Ho, được chấp nhận. 

II. Hai loại sai lầm - Mức ý nghĩa 

Nếu chúng ta bác bỏ giả thiết Ho khi thực ra, nó phải được chấp nhận thì chúng ta đã mắc phải 
sai lầm gọi là Sai lầm loại I. Nếu chúng ta chấp nhận Ho trong khi, thực ra, nó phải bị bác bỏ 
thì chúng ta đã mắc phải sai lầm gọi là Sai lầm loại II. 

Xác suất mắc phải sai lầm loại I, thường ký hiệu là α, gọi là Mức ý nghĩa của trắc nghiệm. 
Như vậy, xác suất để chấp nhận Ho khi nó đúng là (1 - α). 

Nếu ký hiệu β là xác suất mắc phải sai lầm loại II, thì xác suất để bác bỏ Ho khi nó sai là (1 - β 
), được gọi là Năng lực của phép kiểm định. 

Như vậy, một báo cáo kết quả so sánh là “sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức ý 
nghĩa 5%” có nghĩa là giả thiết không đã bị bác bỏ với nguy cơ sai lầm 5%. 

Các bước cơ bản của một phép kiểm định giả thiết thống kê: 

1. Đặt giả thiết không H0 và giả thiết đối H1, 

2. Xác định mức ý nghĩa α của phép kiểm định, 

3. Với cặp giả thiết và mức ý nghĩa a đã xác định, chúng ta thiết lập được một Qui luật quyết 
định dùng để quyết định chấp nhận hay bác bỏ giả thiết H0. Qui luật này bao gồm việc chọn 
một thống kê thích hợp để dùng cho phép kiểm định và đưa ra một giá trị tới hạn để so sánh. 

Trong phạm vi của chương trình, giáo trình này chỉ giới thiệu một số phép kiểm định cơ bản. 

III. Kiểm định giả thiết về trung bình, dùng phân phối chuẩn 

Phân phối chuẩn có thể được dùng trong kiểm định giả thiết về trung bình tổng thể mỗi khi cỡ 
mẫu n ≥ 30, do Định lý giới hạn trung tâm; hoặc khi n < 30 nhưng tổng thể phải có phân phối 
chuẩn và biết . Phép kiểm định dựa trên căn bản của phân phối chuẩn và tiệm cận chuẩn được 
gọi là Phép kiểm định U (hay trắc nghiệm U). 



Giả sử biến ngẫu nhiên X có trung bình μ chưa biết. Chúng ta cần kiểm định giả thiết H0: 
μ=μ0 đối với H1:μ ≠ μ0 , với mức ý nghĩa α. 

Nếu H0 đúng thì thống kê 

(1) hay  

có phân phối N(0,1) hoặc tiệm cận N(0, 1). 

a) Chúng ta sẽ bác bỏ Ho để chấp nhận H1 nếu giá trị của cách khá xa so với μo. Giá trị 
tới hạn c được xác định bởi: 

⇒  c =  

Với mẫu cụ thể, chúng ta tính được giá trị u của U. 

* nếu |u| > thì bác bỏ H0 

* nếu |u|  ≤ thì chấp nhận H0. 

b) Giá trị tới hạn có thể được xác định bằng khoảng tin cậy: 

Khoảng tin cậy 1 -a cho m là: [  - e; + e] 

* Nếu μo < - e hay μo > + e thì bác bỏ H0. 

* Nếu μo ∈ [  - e; + e] thì chấp nhận H0. 

Chú ý: Trong phép kiểm định trên, có hai miền bác bỏ nằm ở “hai đuôi” của phân phối nên 
còn được gọi là Trắc nghiệm hai đuôi. 

Tuy nhiên, đôi khi, chúng ta chỉ quan tâm đến độ lệch về một phía so với giá trị của giả thiết. 
Phép kiểm định trong trường hợp này được gọi là Trắc nghiệm một đuôi. Khi đó, 

giả thiết H0 là μ = μo, còn H1 là μ>μo hay μ<μo 

Kiểm định các giả thiết: H0: μ = μo và H1: μ<μo, với mức ý nghĩa α. 

Giá trị tới hạn được xác định bởi: P(U<uα)=α 

Vậy, với mẫu cụ thể: 

* bác bỏ H0, nếu u < uα =  -u1-α 

* chấp nhận H0 trong trường hợp ngược lại. 



Tương tự, 

Kiểm định các giả thiết: H0: μ=μo  và H1: μ > μo, với mức ý nghĩa α. 

Giá trị tới hạn được xác định bởi: P(U>u1-α)=α 

Vậy, với mẫu cụ thể: 

* bác bỏ H0, nếu u > u1- α 

* chấp nhận H0 trong trường hợp ngược lại. 

Thí dụ: 

Công ty ABC muốn sản xuất loại bóng đèn có tuổi thọ trung bình μ = 1600 giờ. Nếu thời gian 
dùng ngắn hơn 1600 giờ thì công ty sẽ mất khách hàng; nếu thời gian dùng dài hơn thì chi phí 
sản xuất tăng lên. Để biết xem qui trình sản xuất có tốt không, công ty chọn một mẫu ngẫu 
nhiên gồm 100 bóng đèn đốt thử và có tuổi thọ trung bình là 1570 giờ với độ lệch chuẩn là 120 
giờ. Hãy cho kết luận về qui trình sản xuất với mức ý nghĩa (a) 5% và (b) 1%. 

Giải. Kiểm định cặp giả thiết: 

H0: μ=μo  = 1600 giờ; H1: μ ≠ μo 

Do giả thiết và cỡ mẫu lớn (n = 100) nên dùng trắc nghiệm U 2 đuôi. 

(a) Với mức α = 0,05, giá trị tới hạn là: = 1,96 

Với mẫu cụ thể, chúng ta có : 

 

Vì  |u| > 1,96 nên: Với mức α = 0,05, giả thiết H0 bị bác bỏ, nghĩa là qui trình sản xuất không 
tốt. 

(b) Với mức α = 0,01, giá trị tới hạn là: :  =  2,58 

Vì |u| < 2,58 nên chúng ta chấp nhận H0 ở mức α = 0,01. 

Thí dụ: Dùng dữ kiện của Thí dụ 2. Công ty tuyên bố rằng tuổi thọ của bóng đèn do họ sản 
xuất là 1600 giờ. Hãy xác định xem lời tuyên bố có đúng không với mẫu có số liệu nh trên, ở 
mức ý nghĩa 5%?. 

Giải. Kiểm định cặp giả thiết: 

H0: μ=μ0 = 1600 giờ; H1: μ<μo. 

Do giả thiết và cỡ mẫu lớn (n = 100) nên dùng trắc nghiệm U 1 đuôi. 



Với mức α = 0,05, giá trị tới hạn là: - u1 -α = - 1,645 

Vì u < - 1,645 nên chúng ta bác bỏ giả thiết H0 ở mức α = 0,05. 

IV. Kiểm định giả thiết về trung bình, dùng phân phối student 

Phân phối Student được dùng trong phép kiểm định giả thiết về trung bình khi cỡ mẫu nhỏ (n 
< 30), phân phối tổng thể là phân phối chuẩn và không biết σ. Phép kiểm định dựa trên căn 
bản của phân phối t được gọi là Phép kiểm t (hay trắc nghiệm t). 

Giả sử biến ngẫu nhiên X phân phối chuẩn với μ và σ chưa biết. Chúng ta cần có quyết định 
giữa hai giả thiết 

, 

với mức ý nghĩa α cho trước. 

Với giả thiết H0, thống kê 

(2)  

có phân phối Student với n - 1 bậc tự do. 

Khi đó, giá trị tới hạn t   được xác định bởi: 

 

Với mẫu cụ thể, chúng ta tính được giá trị t của T. Theo nguyên lý biến cố hiếm, 

* nếu | t | >t thì bác bỏ H0 

* nếu |t |  ≤  t thì chấp nhận H0. 

Chú ý: Trắc nghiệm t một đuôi: Như trắc nghiệm U một đuôi, nhưng với giá trị tới hạn khác 

Kiểm định các giả thiết: H0: μ=μo và H1: μ<μo, với mức ý nghĩa α có giá trị tới hạn: - t 

 

Kiểm định các giả thiết: H0: μ=μo và H1: μ>μo, với mức ý nghĩa α có giá trị tới hạn: t  



 Thí dụ. Cho biết chiều cao X của thanh niên cùng lứa tuổi có phân phối chuẩn. Quan sát ngẫu 
nhiên chiều cao của 27 thanh niên cùng lứa tuổi, ngời ta tính được = 157 cm và s = 12 cm. 
Một tài liệu cho biết chiều cao trung bình của thanh niên cùng lứa tuổi trên là 160 cm. Hãy cho 
kết luận về tài liệu đó với mức ý nghĩa α = 5%. 

Giải 

Kiểm định giả thiết H0: μ=μo = 160 cm ; H1: μ ≠ μο. 

Cỡ mẫu nhỏ và chưa biết σ nên dùng trắc nghiệm t. 

Với mức  α= 5% , giá trị tới hạn là: t = 2,056 

Với mẫu cụ thể, chúng ta có : 

< 2,056 

Vậy, với mức  α= 0,05, giả thiết H0 được chấp nhận, nghĩa là tài liệu phù hợp với kết quả quan 
sát. 

IV. Kiểm định giả thiết về trung bình, dùng bất đẳng thức Chebyshev 

Bất đẳng thức Chebyshev được dùng trong phép kiểm định giả thiết về trung bình khi cỡ mẫu 
nhỏ (n < 30) và phân phối tổng thể không tuân theo luật phân phối chuẩn. 

Dạng của bất đẳng thức Chebyshev thích hợp trong việc kiểm định giả thiết, nó chỉ ra xác suất 
lớn nhất để trung bình mẫu lệch so trung bình tổng thể lớn hơn k lần sai số chuẩn là 

(3)  

Để dùng bất đẳng thức trên, chúng ta tính giá trị của biến ngẫu nhiên chuẩn hoá của , k, rồi 
so sánh 1/k2 với mức ý nghĩa đã xác định. 

Lưu ý rằng mọi trắc nghiệm dùng bất đẳng thức Chebyshev phải là trắc nghiệm 2 đuôi, vì phân 
phối tổng thể không đối xứng. 

VI. Kiểm định giả thiết về tỉ lệ, dùng phân phối chuẩn 

Giả sử biến ngẫu nhiên X có phân phối B(p). Với mẫu cỡ n ≥ 30 thoả np ≥ 5 và n(1 - p) ≥ 5 thì 
phân phối nhị thức tiệm cận phân phối chuẩn nên có thể dùng trắc nghiệm U. 

Chúng ta cần kiểm định các giả thiết H0 : p=po với H1 là p ≠ p0  hay p < p0 hay p > p0 

Dùng trắc nghiệm U (2 đuôi hoặc 1 đuôi), với 



(4)  

Thí dụ: Tại một địa phương, bệnh B có tỉ lệ 34%. Sau một đợt điều trị, kiểm tra lại trên 100 
người, thấy có 24 người bị bệnh B. Hỏi đợt điều trị có làm giảm tỉ lệ bệnh B ở địa phương trên 
không? ( kết luận ở mức α = 0,05 ) 

Giải. Gọi p là tỉ lệ tổng thể, chúng ta phải có quyết định giữa hai giả thiết: 

H0: p = p0 = 0,34 và H1: p < p0 

Giá trị tỉ lệ bệnh trên mẫu: f100 = 0,24 

Vì n lớn và f100 không quá bé nên dùng trắc nghiệm U 1 đuôi 

Với mức α = 0,05, giá trị tới hạn là: - u1-α = - 1,645 

Với mẫu cụ thể, 

 

Vì u < - 1,645 nên chúng ta bác bỏ giả thiết H0 ở mức α = 0,05. Vậy, đợt điều trị thực sự có 
làm giảm tỉ lệ bệnh B (kết luận ở mức ( = 5%) 

VII. Kiểm định giả thiết về hiệu hai trung bình, dùng trắc nghiệm U 

Giả sử mẫu (X1, X2, ..., Xn), đặc tính X có kỳ vọng μx, độ lệch chuẩn σX và mẫu (Y1, Y2, ..., 
Ym), đặc tính Y có kỳ vọng μy, độ lệch chuẩn σY, độc lập. Chúng ta muốn kiểm định xem giữa 

μx và μy, thể hiện qua và , có khác nhau không?. Trắc nghiệm U sẽ được dùng khi n ≥ 30, 
m ≥ 30, hoặc khi n hay m nhỏ nhưng X và Y phải có phân phối chuẩn và biết σX , σY. 

Theo Định lý 3.16, thống kê 

 

trong đó, 

 

hoặc ước lượng bằng 

 

có phân phối chuẩn N(0, 1) hoặc tiệm cận N(0, 1). 



Chúng ta đặt giả thiết không H0 là “sự khác nhau giữa và là không có ý nghĩa về mặt thống 
kê”, hay hai mẫu trên được rút từ cùng một tổng thể, i.e. μx=μy và σx=σyσ= 

Vậy, chúng ta phải có quyết định giữa hai giả thiết: 

 

Nếu H0 đúng thì 

(5) hay  

có phân phối chuẩn N(0, 1) hoặc tiệm cận N(0, 1). 

Thí dụ. Người ta cho hai lớp, gồm 40 và 50 học sinh theo thứ tự, đại diện cho hai trường, làm 
một bài kiểm tra. Lớp thứ nhất có điểm trung bình 7,4 với độ lệch chuẩn 0,8; lớp thứ hai có 
điểm trung bình 7,8 với độ lệch chuẩn 0,7. Điểm trung bình của trường thứ hai có thực sự tốt 
hơn điểm trung bình của trường thứ nhất không? (kết luận ở mức 5%). 

Giải. Giả sử hai lớp được chọn từ hai tổng thể có trung bình theo thứ tự (X và (Y. Chúng ta 
phải có quyết định giữa hai giả thiết: 

 

Vì cỡ mẫu lớn nên chúng ta dùng trắc nghiệm U. 

Với mức  = 0,05, giá trị tới hạn là: - - u1 - a = - 1,645 

Với mẫu cụ thể, ta có : 

 

Vì u < - 1,645 nên bác bỏ giả thiết H0. Vậy, chúng ta kết luận rằng, ở mức 5%, điểm trung 
bình của trường thứ hai tốt hơn trường thứ nhất. 

VIII. Kiểm định giả thiết về hiệu hai trung bình, dùng trắc nghiệm t 

Khi n hoặc m nhỏ và hat tổng thể tuân theo luật phân phối chuẩn có cùng phương sai thì trắc 
nghiệm t được dùng để kiểm định giả thiết về hiệu hai trung bình. 

Trong điều kiện trên, theo Định lý 3.18 và với giả thiết , thống kê 

(6) , 

trong đó, có phân phối Student với (n + m - 2) bậc tự do. 



Trắc nghiệm t được sử dụng như trong trường hợp kiểm định giả thiết về trung bình. 

Thí dụ: Một mẫu gồm n = 10 bóng đèn cho tuổi thọ trung bình = 4000 giờ với độ lệch chuẩn 
sX = 200. Với một loại bóng đèn khác, một mẫu gồm m = 8 bóng đèn cho tuổi thọ trung bình 

= 4300 giờ với độ lệch chuẩn sY = 250. Biết rằng tuổi thọ của hai loại bóng đèn trên tuân 
theo luật phân phối chuẩn có cùng phương sai. Hãy cho kết luận về sự khác nhau giữa tuổi thọ 
trung bình của hai loại bóng đèn trên ở mức 1%. 

Giải. Giả sử hai mẫu được chọn từ hai tổng thể có trung bình theo thứ tự . Chúng ta 
phải quyết định giữa các giả thiết: 

 

Chúng ta dùng trắc nghiệm t. 

Với mức = 0,01, giá trị tới hạn là:  

Với mẫu cụ thể: 

 

Vì | t | < 2,92 nên không thể bác bỏ giả thiết H0 ở mức 1%. 

Vậy, chúng ta kết luận rằng, ở mức 1%, sự khác nhau về tuổi thọ trung bình của hai loại bóng 
đèn trên là không có ý nghĩa. 

Chú ý: Hai thủ tục về hiệu hai trung bình nêu trên dựa trên cơ sở hai mẫu độc lập. Tuy nhiên, 
trong nhiều trường hợp, hai mẫu được chọn như là các giá trị được quan sát từng cặp, không 
độc lập; e.g. đo huyết áp của mỗi bệnh nhân trước và sau khi điều trị bằng một loại thuốc. 

Trong trường hợp này, đặt di là hiệu giữa hai giá trị của cặp thứ i (i = 1, 2, ..., n), chúng ta trở 
về trường hợp một mẫu (D1, D2, ..., Dn), đặc tính D và giả thiết không H0 là = 0. Vì không 
biết  nên trắc nghiệm t là thích hợp cho trường hợp này, với 

 

IX. Kiểm định giả thiết về hiệu hai tỉ lệ, dùng trắc nghiệm U 

Giả sử mẫu (X1, X2, . . ., Xn), đặc tính X ~ B(p1), có tỉ lệ mẫu Fn và giá trị tỉ lệ mẫu fn ; mẫu 
(Y1,Y2, . . ., Ym), đặc tính Y ~ B(p2), có tỉ lệ mẫu Fm và giá trị tỉ lệ mẫu fm. Chúng ta muốn 
kiểm định xem sự khác nhau giữa fn và fm là có ý nghĩa về mặt thống kê không?. Trắc nghiệm 
U sẽ đưược dùng khi 



  

Chúng ta đặt giả thiết không H0 là “sự khác nhau giữa fn và fm là không có ý nghĩa về mặt 
thống kê”, i.e. hai mẫu trên được rút từ cùng một tổng thể có ước lượng tỉ lệ là 

 

và ước lượng phương sai 

 

Dùng trắc nghiệm U như trong phép kiểm định giả thiết về hiệu hai trung bình, với 

(7) , 

trong đó, 

 

Thí dụ: Quan sát 100 bé trai thấy có 20 cháu mắc bệnh B, quan sát 120 bé gái thấy có 36 cháu 
mắc bệnh B, Hỏi tỉ lệ nhiễm bệnh B đối với bé trai và gái có như nhau không? ( kết luận với 

mức ). 

Giải. Giả sử p1 và p2 lần lượt là tỉ lệ bệnh của bé trai và bé gái, các giả thiết là: 

H0:  p1 = p2  và  H1: p1 khác p2 

Dễ thấy các điều kiện để dùng trắc nghiệm U được thoả mãn. 

Với mức , giá trị tới hạn là: = 2,58 

Với mẫu cụ thể, 

 

và 

 

Vì | u | < 2,58 nên không thể bác bỏ giả thiết H0 ở mức 1%. 



Vậy, chúng ta kết luận rằng, ở mức 1%, tỉ lệ nhiễm loại bệnh B đối với bé trai và bé gái là như 
nhau. 

X. Kiểm định giả thiết về phương sai, dùng phân phối  

Giả sử tổng thể có phân phối chuẩn trong đó chưa biết. Dựa vào mẫu cỡ  n, chúng 

ta kiểm định giả thiết H0: có mức ý nghĩa cho trước. 

Nếu H0 đúng thì biến ngẫu nhiên 

(8) Y =  

có phân phối . 

Trắc nghiệm dựa trên phân phối của Y có thể là trắc nghiệm 1 đuôi hay 2 đuôi. Chúng ta dễ 
dàng tìm được giá trị tới hạn trong mỗi trờng hợp. 

a) Trường hợp giả thiết đối là H1: thì giá trị tới hạn là . 

Bác bỏ H0 nếu y < , chấp nhận H0 trong trường hợp ngược lại. 

b) Trường hợp giả thiết đối là H1: thì giá trị tới hạn là . 

Bác bỏ H0 nếu y > , 

chấp nhận H0 trong trường hợp ngược lại. 

c) Trờng hợp giả thiết đối là H1: thì các giá trị tới hạn là 

và . 

Bác bỏ H0 nếu y < hay y > , chấp nhận H0 trong trường hợp ngược lại. 

Thí dụ: Bằng phương pháp cũ, người ta tìm được hàm lượng đạm trong một loại hạt đạt mức 
trung bình là 4,2% với độ lệch chuẩn 0,45%. Người ta làm với phương pháp mới lặp lại 5 lần 
với kết quả như sau: 2,3%; 2,4%; 4,0%; 5,5%; 5,8%. Hãy cho kết luận về hiệu quả của hai 
phương pháp trên ở mức 1%. 

Giải. Giá trị trung bình mẫu là = 4,0%, độ lệch chuẩn chuẩn mẫu là s = 1,65%. 



Nếu chỉ so sánh giá trị trung bình thì hiệu quả của hai phơng pháp không khác nhau mấy. Để 
đánh giá hiệu quả của hai phơng pháp, chúng ta hãy kiểm định về phương sai của hai phơng 

pháp. Gọi là phương sai của phương pháp mới, chúng ta kiểm định các giả thiết: 

và  

Giá trị tới hạn:  

Với mẫu cụ thể, 

 

Vì y > 13,3 nên bác bỏ H0 ở mức 1%. Vậy, phương pháp mới có phương sai lớn hơn phương 
pháp cũ, i.e. phương pháp mới biến động hơn nên không hiệu quả bằng phương pháp cũ. 

XI. Trắc nghiệm  

Trong nhiều trường hợp, các kết quả thu thập được trên mẫu thường không hoàn toàn phù hợp 
với những kết quả tương ứng trên lý thuyết. Thí dụ, mặc dù theo lý thuyết, khi chúng ta gieo 
một đồng tiền vô tư 100 lần thì sẽ xuất hiện 50 lần mặt sấp và 50 lần mặt ngửa, nhưng thật 
hiếm khi chúng ta quan sát được đúng kết quả trên. 

Giả sử với một tổng thể nhất định, dựa trên một số tiêu chuẩn nào đó, người ta chia tổng thể đó 
thành nhiều lớp (biến cố) rời nhau: B1, B2, . . ., Bk. 

Một mẫu cỡ   n   được thành lập từ tổng thể trên. Ký hiệu oi là tần số quan sát được trên mẫu 
của biến cố Bi, i = 1, 2, . . ., k, và theo luật phân phối của tổng thể , tần số lý thuyết tương ứng 
là ei. 

Biến cố B1 B2 B3 . . . Bk 

Tần số quan sát  

Tần số lý thuyết 

o1  

 e1 

o2  

 e2 

o3  

e3 

. . .  

. . . 

ok  

 ek 

Chúng ta muốn biết sự khác biệt giữa tần số quan sát và tần số lý thuyết thực sự có ý nghĩa 
không?. 

Để đánh giá sự khác biệt trên, thống kê sau đây đã được sử dụng: 

(10) , 

trong đó 



 

Nếu = 0 thì tần số quan sát và tần số lý thuyết hoàn toàn phù hợp nhau; trong khi nếu > 0 
thì chúng không hoàn toàn phù hợp nhau. Giá trị của càng lớn thì sự khác biệt giữa tần số 
quan sát và tần số lý thuyết càng có ý nghĩa. 

Chúng ta công nhận 

Định lý: Phân phối mẫu của rất tiệm cận với phân phối định bởi: 

 

nếu các tần số lý thuyết không nhỏ hơn 5. Sự tiệm cận càng tốt với n càng lớn. 

Bậc tự do v được cho bởi: 

a) v = k - 1 nếu các tần số lý thuyết có thể được tính mà không có một sự ước lượng nào từ 
mẫu. 

b) v = k - 1 - m nếu các tần số lý thuyết có thể được tính nhờ vào m ước lượng từ mẫu. 

Trong thực hành, các tần số lý thuyết được tính trên cơ sở của giả thiết H0. Nếu với giả thiết 

này và với mức ý nghĩa cho trước, giá trị của được tính bởi (10) lớn hơn thì chúng 
ta kết luận rằng sự khác nhau giữa tần số quan sát và tần số lý thuyết là có ý nghĩa.và giả thiết 
H0 bị bác bỏ. H0 được chấp nhận trong trường hợp ngược lại. Thủ tục này được gọi là Trắc 
nghiệm . 

Trắc nghiệm thường được dùng trong việc kiểm định các giả thiết liên quan đến tính phù 
hợp giữa phân phối thực nghiệm với phân phối lý thuyết, tính độc lập giữa hai biến ngẫu nhiên 
và sự khác nhau giữa nhiều tỉ lệ. 

Dữ liệu dùng trong trắc nghiệm thường được trình bày dưới dạng bảng. Thí dụ như bảng 
nêu trên gọi là bảng một chiều, bảng 1 x c. Mở rộng, chúng ta có bảng hai chiều dạng h X c, 
trong đó, các tần số quan sát được viết trong h hàng và c cột. Các báng như thế được gọi là các 
Bảng ngẫu nhiên. 

Tương ứng với mỗi tần số quan sát trong bảng ngẫu nhiên h x c, có một tần số lý thuyết được 
tính dựa trên giả thiết không. Những tần số trong những ô của một bảng ngẫu nhiên được gọi 
là những Tần số ô. Tổng các tần số theo hàng hoặc theo cột được gọi là Tần số lề. 

Theo Định lý, phân phối mẫu của thống kê (10) tiệm cận phân phối với bậc tự do v, với h > 
1 và c > 1, được cho bởi: 

a) v = (h - 1)(c - 1) nếu các tần số lý thuyết có thể được tính mà không có một sự ước lượng 
nào từ mẫu. 



b) v = (h - 1)(c - 1) - m     nếu các tần số lý thuyết có thể được tính nhờ vào m ước lượng từ 
mẫu. 

   

  I II III Tổng 

A o1 o2 o3 nA 

B o4 o5 o6 nB 

Tổng nI nII nIII n 

Bảng ngẫu nhiên 2 - 3 

Thí dụ:. Quan sát trọng lượng X (kg) của một nhóm ngời cùng lữa tuổi, kết quả được ghi lại 
như sau: 

   

X (kg) (30, 40] (40, 45] (45, 50] (50, 55] (55, 60] (60, 70] 

Số người 9 15 24 27 17 8 

Có tài liệu cho rằng trọng lượng của những ngời cùng lứa tuổi trên tuân theo luật phân phối 

chuẩn. Tài liệu trên có phù hợp với kết quả quan sát trên mẫu không? ( kết luận ở mức = 
0,05 ). 

Giải. Các giả thiết: 

Giả thiết H0: trọng lượng của những người cùng lứa tuổi trên tuân theo luật phân phối chuẩn. 

Giả thiết H1: trọng lượng của những người cùng lứa tuổi trên không tuân theo luật phân phối 
chuẩn. 

Ước lượng trung bình và phương sai của X bằng các giá trị của trung bình và phương sai mẫu. 

Từ mẫu, chúng ta tính được: = 50,075 và s2 = 60,032 

Nếu H0 đúng thì X ~ N (50 ; 60). Khi đó: 

 

 

 

 



 

 

Bảng tính với 3 bậc tự do: 

Lớp oi  ei (oi - ei)2 / ei 

(30, 40] 9 0,10 10 0,1 

(40, 45] 15 0,16 16 0,0625 

(45, 50] 24 0,24 24 0 

(50, 55] 27 0,24 24 0.375 

(55, 60] 17 0,16 16 0,0625 

(60, 70] 8 0,10 10 0,4 

Tổng n = 100     = 1 

Với mức ý nghĩa = 0,05, giá trị tới hạn là: = 7,82. 

Vì < 7,82 nên, ở mức 5%, chúng ta không thể bác bỏ H0, i.e. chúng ta chấp nhận rằng X 
tuân theo luật phân phối chuẩn. 

 Thí dụ: Gieo một con xúc xắc 120 lần, tần số quan sát của các mặt được cho trong bảng sau: 

   

Mặt 1 2 3 4 5 6 

Tần số 25 17 15 23 24 16 

Hãy kiểm định giả thiết cho rằng con xúc xắc là vô tư ở mức ý nghĩa 5%. 

Giải 

Giả thiết H0: Con xúc xắc là vô tư. 

Giả thiết H1: Con xúc xắc là không vô tư. 

Với giả thiết H0, chúng ta có các tần số lý thuyết được cho trong bảng sau: 

   



Mặt 1 2 3 4 5 6 

Tần số quan sát  

 Tần số lý thuyết 

25  

20 

17  

20 

15  

20 

23  

 20 

24  

20 

16  

20 

Giá trị của với 5 bậc tự do là: 

 

Với mức ý nghĩa = 0,05, giá trị tới hạn là = 11,1 

Vì < 11,1 nên chúng ta không thể bác bỏ giả thiết cho rằng con xúc xắc là vô tư ở mức ý 

nghĩa = 5%. 

Thí dụ: Trong một trường đại học, số các sinh viên đậu và rớt bởi môn học của 3 Thầy A, B và 
C được cho trong bảng dưới đây. Hãy kiểm định giả thiết cho rằng tỉ lệ sinh viên bị rớt bởi 

môn học của 3 Thầy là như nhau ở mức ý nghĩa = 5%. 

   

  Thầy A Thầy B Thầy C Tổng 

Đậu 50 47 56 153 

Rớt 5 14 8 27 

Tổng 55 61 64 180 

Giải. Với giả thiết H0 cho rằng tỉ lệ sinh viên bị rớt bởi môn học của 3 Thầy là như nhau, 
chúng ta dễ dàng tính được các tần số lý thuyết, được viết trong ngoặc đơn, phía dưới tần số 
quan sát tương ứng. 

  Thầy A Thầy B Thầy C Tổng 

Đậu 50 ( 46,75 ) 47 ( 51,85 ) 56 ( 54,40 ) 153 

Rớt 5 ( 8,25 ) 14 ( 9,15 ) 8 ( 9,60 ) 27 

Tổng 55 61 64 180 

Giá trị của với (h - 1)(c -1) = 2 bậc tự do là: 



 

Với mức ý nghĩa = 0,05, giá trị tới hạn là = 5,99. 

Vì < 5,99 nên chúng ta không thể bác bỏ giả thiết H0 ở mức ý nghĩa 5%. Nói cách khác, 
chúng ta chấp nhận rằng tỉ lệ sinh viên bị rớt bởi ba Thầy là như nhau ở mức ý nghĩa 5%. 

Chương 7 
Tương quan và hồi qui tuyến tính 
I. Hệ số tương quan 

Trong chương 2, qua các Định nghĩa 2.19, Định lý 2.20, Định nghĩa. 2.21 và Định lý 2.22, 
chúng ta đã đề cập đến định nghĩa và các tính chất của Hệ số tương quan giữa hai biến ngẫu 
nhiên X và Y. 

Nhắc lại: Hệ số tương quan của hai biến ngẫu nhiên X và Y là số thực, ký hiệu , được xác 
định bởi: 

(1) , 

trong đó 

 

hay  

tuỳ theo các biến ngẫu nhiên là rời rạc hay liên tục. 

Định nghĩa: Người ta nói rằng vectơ ngẫu nhiên (X, Y) phân phối theo qui luật chuẩn hai 

chiều với các tham số và (  là hệ số tương quan của X và Y) nếu nó có hàm 
mật độ f xác định trên R2 bởi: 

 



Hàm mật độ riêng fX của X xác định với mọi bởi: 

 

Hàm mật độ riêng fY của Y xác định với mọi bởi: 

 

Chúng ta nhận thấy rằng: và  

Ngoài ra, nếu = 0 thì dễ thấy rằng: 

f (x, y) = fX (x). .fY (y) với mọi , 

Theo Định lý 2.20, nếu X và Y độc lập thì = 0, nhưng điều ngược lại không đúng. Nay, với 
điều vừa chứng minh, chúng ta có: 

Nếu X và Y có phân phối chuẩn với hệ số tương quan thì (  = 0) tương đương ( X và Y 
độc lập) 

Trong thực tế, chúng ta không biết mà chỉ dựa vào mẫu để tìm ước lượng của . 

Định nghĩa: Giả sử (X1, Y1); (X2, Y2); . . .; (Xn, Yn) là mẫu được thành lập từ vectơ ngẫu nhiên 
(X, Y). Biến ngẫu nhiên 

(2)  

được gọi là Hệ số tương quan mẫu của X và Y. 

Với mẫu cụ thể, giá trị hệ số tương quan mẫu được tính bởi: 

(3)  

trong đó, ký hiệu chỉ  

II. Kiểm định giả thiết về hệ số tương quan 



Giả sử (X1, Y1); (X2, Y2); . . .; (Xn, Yn) là mẫu được thành lập từ tổng thể có phân phối chuẩn 
hai chiều. Chúng ta muốn kiểm định các giả thiết liên quan đến các giá trị khác nhau của hệ số 
tương quan tổng thể, ký hiệu , dựa trên phân phối mẫu của R. 

1. kiểm định cặp giả thiết: H0: ; H1: . 

Người ta chứng minh được rằng với giả thiết H0, phân phối mẫu của R đối xứng; từ đó, thống 
kê 

(4) ~ Student (n - 2) 

Trắc nghiệm t được dùng trong trường hợp này. 

2. kiểm định cặp giả thiết: H0:  ; H1:  

Với giả thiết H0, phân phối mẫu của R bị lệch nên không thể dùng trực tiếp R. Trong trường 
hợp này, Fisher đã đề nghị một phép biến đổi đưa đến thống kê 

(5)  

có phân phối tiệm cận chuẩn với kỳ vọng và phương sai lần lượt là 

 

Trắc nghiệm U được dùng với U = Z*, biến chuẩn hoá của Z. 

Phép biến đổi (5) được gọi là phép biến đổi Fisher; nó cũng được dùng để tìm khoảng tin cậy 
cho hệ số tương quan tổng thể. 

Thí dụ: Dựa vào mẫu ngẫu nhiên cỡ 18 được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn 2 chiều, 
người ta tính được giá trị hệ số tương quan mẫu r = 0,32. Chúng ta có thể kết luận ở mức ý 
nghĩa 5% rằng hệ số tương quan tổng thể khác 0 được không? 

Giải 

Chúng ta phải có quyết định giữa hai giả thiết H0: và H1: . 

Trắc nghiệm t được dùng trong trường hợp này. 

Với mức = 5% , giá trị tới hạn là: = 2,12; 

với mẫu cụ thể, chúng ta có: 



 

Vì t < 2,12 nên giả thiết H0 không thể bị bác bỏ ở mức ý nghĩa = 5%. Nói cách khác, chúng 
ta chấp nhận = 0 ở mức ý nghĩa 5%. 

Thí dụ: Hệ số tương quan được tính trên mẫu cỡ 24, chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn 2 
chiều, là r = 0,75. Với mức ý nghĩa = 5%, chúng ta có thể bác bỏ giả thiết cho rằng hệ số 
tương quan tổng thể lớn hơn 0,50 được không? 

Giải. 

Kiểm định cặp giả thiết H0: = 0,50 và H1: > 0,50. 

Trắc nghiệm U 1 đuôi được sử dụng. 

Với mức = 5% , giá trị tới hạn là: = 1,6449; 

với mẫu cụ thể, chúng ta có : 

, mZ = 0,5493 , sZ = 0,2182 

và 

 

Vì u > 1,6449 nên ở mức ý nghĩa = 5%, giả thiết H0 bị bác bỏ, i.e. chúng ta chấp nhận rằng 
> 0,50. 

III. Phân tích hồi qui 

Phân tích tương quan ở phần trên giúp chúng ta biết mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa các 
biến ngẫu nhiên. Bài toán Phân tích hồi qui được trình bày trong phần này sẽ giúp chúng ta 
thiết lập cấu trúc của mối liên hệ phụ thuộc của một biến (gọi là biến phụ thuộc) với một hay 
nhiều biến khác (gọi là biến độc lập); chúng ta muốn thể hiện mối liên hệ phụ thuộc giữa các 
biến dưới dạng toán học bằng một phương trình nối các biến đó. Phương trình đó cho phép 
chúng ta dự đoán về một biến phụ thuộc trên cơ sở đã biết về các biến độc lập. Giáo trình này 
chỉ trình bày trường hợp có một biến độc lập duy nhất (hồi qui đơn). 

Giả sử X là biến ngẫu nhiên độc lập và Y là biến ngẫu nhiên phụ thuộc vào X. Nếu chúng ta 
muốn ước lượng giá trị của Y bằng giá trị của biến ngẫu nhiên o X, với là một hàm thực 
nào đó, thì chúng ta mắc một sai số 

(6) S( ) = E[(Y - oX)2], 

gọi là Độ sai dự báo. Vấn đề đặt ra là chọn như thế nào để cho sự ước lượng là tốt nhất, theo 
nghĩa S( ) đạt giá trị nhỏ nhất. 



Định nghĩa: Nếu S( ) đạt giá trị nhỏ nhất khi = , i.e. , thì được gọi là 
Hàm hồi qui của Y trên X, đồ thị của được gọi là Đường hồi qui của Y trên X.. 

Hàm hồi qui có thể là hàm đa thức hoặc hàm hữu tỉ, hàm mũ, v.v. Khi là hàm bậc nhất thì 
, được gọi là Hàm hồi qui tuyến tính của Y theo X., a và b được gọi là các hệ số 

hồi qui tuyến tính. y = ax + b còn được gọi là Phương trình đường thẳng hồi qui của Y theo X. 
Khi đó, người ta nói rằng Y có hồi qui tuyến tính theo X. 

Nếu chúng ta muốn ước lượng giá trị của X từ các giá trị cho trước của Y thì với phương pháp 
như trên (gọi là Phương pháp bình phương bé nhất), nhưng hoán đổi vai trò của X và Y (Y là 
biến độc lập và X là biến phụ thuộc), chúng ta có Hàm hồi qui và Đường hồi qui của X theo Y. 
Nói chung, đường hồi qui của Y theo X không trùng với đường hồi qui của X theo Y. 

Định nghĩa: Giả sử X và Y là hai biến ngẫu nhiên trên cùng không gian mẫu có hàm mật độ 
dồng thời f. Với mọi sao cho fX(x) > 0, đặt: 

Nếu X và Y rời rạc, 

Nếu X và Y liên tục, 

với điều kiện chuỗi hay tích phân ở vế phải hội tụ tuyệt đối. 

E(Y/x) được gọi là Kỳ vọng có điều kiện của Y khi X lấy giá trị x. 

Biến ngẫu nhiên E(Y/X), có giá trị E(Y/x) khi X lấy giá trị x, được gọi là Kỳ vọng có điều 
kiện của Y dối với X.. 

Định lý: Nếu các biến ngẫu nhiên E(Y/X), Y, X. E(Y/X) và X.Y có kỳ vọng thì 

i) E[E(Y/X)] = E(Y) 

ii) E[X. E(Y/X)] = E(X.Y) 

iii) E[Y. E(Y/X)] = E([E(Y/X)] 2) 

iv) Hàm : x E(Y/x) là hàm hồi qui của Y trên X. 

Chứng minh. Giả sử X và Y rời rạc và có hàm mật độ đồng thời f. 

i)  

 

Vậy, E[E(Y/X)] = E(Y). 



ii)  

 

Vậy, E[X. E(Y/X)] = E(X.Y). 

Mở rộng, E[ oX. E(Y/X)] = E( oX.Y) 

iii)  

 

. 

Vậy, E[Y. E(Y/X)] = E([E(Y/X)]2) 

iv) S( ) = E[(Y - oX)2] = E[(Y - E(Y/X) + E(Y/X) - oX)2] 

= E[(Y - E(Y/X))2] + E[(E(Y/X) - oX)2] + 2E[(Y - E(Y/X)(E(Y/X) - oX)] 

Dùng (ii), chúng ta chứng minh được: E[(Y ( E(Y/X)(E(Y/X) ( oX)] = 0. 

Vậy, S( ) đạt giá trị bé nhất nếu và chỉ nếu oX = E(Y/X). 

Trường hợp X và Y liên tục được chứng minh tương tự (xem như bài tập). 

Định lý: Giả sử X và Y là hai biến ngẫu nhiên có hệ số tương quan . Nếu Y có hồi qui tuyến 
tính theo X thì hàm hồi qui của Y theo X là 

y = = E(Y/x) = ax + b, 

với 

 

Chứng minh. 

Với biến ngẫu nhiên E(Y/X) = aX + b, chúng ta có: 

E[E(Y/X)] = E(aX + b) = a. X + b, 

và E[E(Y/X)] = Y 

nên Y = a. X + b. (*) 



Với biến ngẫu nhiên X. E(Y/X) = aX2 + bX, chúng ta có: 

E[X. E(Y/X)] = a.E(X2) + b. mX = b.E(X) + a.(  + ) 

và E[X. E(Y/X)] = E(XY) = cov(X,Y) - X . Y 

nên b. Y + a.  = X. Y. - X . Y (**) 

Giải hệ gồm hai phương trình (*) và (**), với hai ẩn a và b, chúng ta được: 

 

Chú ý: (a) Khi dùng hàm hồi qui của Y theo X để tính xấp xỉ Y thì Độ sai dự báo là: 

 = E[(Y - E(Y/X))2] =  

Chúng ta nhận thấy rằng sai số càng nhỏ khi càng gần 1. Do đó, chúng ta chỉ nên dùng hàm 

hồi qui để xấp xỉ Y trên cơ sở biết X khi gần bằng 1. 

Chúng ta có thể tìm khoảng tin cậy cho trung bình của Y khi X lấy giá trị x0. Vấn đề này sẽ 
được tìm hiểu kỹ trong giáo trình môn Kinh tế lượng. Trong giáo trình này chúng ta tạm hài 
lòng với dự báo của Y bằng cách thay giá trị x0 vào phương trình đường thẳng hồi qui của Y 
theo X. 

(b) Tương tự, hàm hồi qui tuyến tính của X theo Y là: 

x = E(X/y) =  

với độ sai dự báo:  

IV. Hàm hồi qui tuyến tính mẫu 

Trong thực tế, chúng ta không khảo sát hết tổng thể, chưa biết phân phối của vectơ ngẫu nhiên 
(X, Y) nên khó có thể xác định được dạng toán học của hàm hồi qui tổng thể x E(Y/x) hay y 

E(X/y). Chúng ta phải dựa trên mẫu để xây dựng hàm hồi qui mẫu sao cho nó là ước lượng 
tốt nhất hàm hồi qui tổng thể. 

Giả sử (x1, y1), (x2, y2), . . ., (xn, yn) là n cặp quan sát được trên mẫu được thành lập từ vectơ 
ngẫu nhiên (X, Y). Để có một hình ảnh trực quan về mối tương quan giữa X và Y, người ta 
biểu diễn mỗi cặp số (xi, yi) bằng điểm Mi có toạ độ (xi, yi), (i = 1, 2,.. ., n) trên mặt phẳng toạ 
độ Oxy. Tập hợp các điểm Mi (i = 1, 2, . . ., n) tạo nên một “đám mây thống kê” và thường 
được gọi là Biểu đồ phân tán. Biểu đồ phân tán cho chúng ta cái nhìn khái quát về mức độ 
cũng như cấu trúc của sự tương quan giữa Y và X. Từ biểu đồ phân tán, người ta thường nhận 
thấy có một đường (cong hoặc thẳng) xấp xỉ dữ liệu (các điểm (xi, yi) tụ tập gần đường đó). 
Nếu đường nói trên là đường thẳng thì Y có hồi qui tuyến tính theo X. 



y y 

 

 

Hồi qui tuyến tính Hồi qui không tuyến tính 

Từ mẫu trên, người ta xây dựng đường hồi qui tuyến tính mẫu bằng cách thay các số đặc trưng 
của tổng thể bằng các ước lượng điểm tương ứng: 

Hàm hồi qui tuyến tính mẫu của Y theo X: 

, 

với độ sai dự báo mẫu:  

Hàm hồi qui tuyến tính mẫu của X theo Y: 

, 

với độ sai dự báo mẫu:  

Thí dụ: Giả sử các giá trị quan sát được trên mẫu của 2 biến ngẫu nhiên X và Y được cho 
trong bảng sau: 



xi 1 3 4 6 8 9 11 14 

yi 1 2 4 4 5 7 8 9 

a) Vẽ biểu đồ phân tán cho dữ liệu trong bảng trên. 

b) Hãy tính giá trị hệ số tương quan mẫu. 

c) Giả sử giữa X và Y có hồi qui tuyến tính, hãy viết phương trình đường thẳng hồi qui mẫu 
của Y theo X. Dự báo giá trị của Y khi X lấy giá trị 12. 

d) Viết phương trình thẳng đường hồi qui mẫu của X theo Y. 

Giải: 

a) Biểu đồ: 

 

b) Chúng ta lập bảng tính sau: 
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  =524  =256 

= 7, sX = 4,342, = 5, sY = 2,828. 

Giá trị hệ số tương quan mẫu: 

 

r = 0,977. 

Vì r rất gần 1 nên chúng ta có thể xem giữa X và Y có hồi qui tuyến tính. 

c) Phương trình đường thẳng hồi qui mẫu của Y theo X là 

 

 

Vậy, y = 0,636x + 0,545. 

Khi X lấy giá trị 12 thì dự báo Y có giá trị là: 

y = 0,636 x 12 + 0,545 = 8,177 

d) Phương trình đường thẳng hồi qui mẫu của X trên Y: 

 

 

Vậy, x = 1,50y - 0,50. 
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