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ამონარიდები წიგნიდან  

„ ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა ეკონომისტებისთვის“,   

 ნ. ლაზრიევა, მ. მანია, გ. მარი, ა. მოსიძე, ა. ტორონჯაძე, თ. ტორონჯაძე, თ. შერვაშიძე  

 (ნ. ლაზრიევას რედაქციით), თბილისი 2000. 

 

 

4         ალბათობა 

 

 დასკვნითი სტატისტიკა შერჩევის მიხედვით პოპულაციაზე დასკვნების გამოტანის 

მეთოდებს შეისწავლის (ეს საკითხები წიგნის პირველ სამ თავშია განხილული). მისი 

საფუძველია ალბათობის თეორია, ვინაიდან ალბათობა განუზღვრელობისა და მასთან 

დაკავშირებული რისკის საზომია. წინამდებარე თავში ჩვენ გავეცნობით ალბათობის 

ცნების ინტუიციურ საფუძვლებს, ალბათობის აქსიომებსა და ალბათობათა აღრიცხვის 

ძირითად წესებს.  

 

§ 1. ექსპერიმენტი, ხდომილობა და მისი ალბათობა  

 შემთხვევითი ხდომილობა და ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე. შემთხვევითი 

ექსპერიმენტი1  (ცდა) ეწოდება პირობათა რაიმე გარკვეული S კომპლექსის 

განხორციელებას. იგულისხმება, რომ: 

1. ექსპერიმენტის ჩატარებამდე შესაძლებელია ყველა შესაძლო 

ურთიერთგამომრიცხავი შედეგის მითითება. 

2. ექსპერიმენტის ჩატარებამდე შეუძლებელია მისი შედეგის ცალსახად განსაზღვრა. 

3. შესაძლებელია ექსპერიმენტის მრავალჯერადი განმეორება. 

 მაგალითი 4.1. ვთქვათ, ექსპერიმენტი ნიშნავს სიმეტრიული მონეტის აგდებას. 

ვაკვირდებით, რა „მოდის“ დავარდნილ მონეტაზე. ამ ექსპერიმენტის შედეგებია „გერბის 

მოსვლა“ (გ) და „საფასურის მოსვლა“ (ს). ცხადია, სრულდება ზემოთ ჩამოთვლილი სამივე 

პირობა. 

 ექსპერიმენტი აღიწერება2  მისი ურთიერთგამომრიცხავი შედეგების სრული 

ჩამონათვალით. ამ შედეგებს ელემენტარული ხდომილობები ეწოდება, ხოლო მათ სრულ 

ერთობლიობას – ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე3.  უკანასკნელი  ასოთი 

აღინიშნება, თვით ელემენტარული ხდომილობა კი –  ასოთი უინდექსოდ ან ინდექსით. 

4.1 მაგალითისათვის ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე იქნება 

= {გ, ს}. 

 მაგალითი 4.2. აგორებენ ერთ კამათელს. ცდას ექვსი შედეგი შეიძლება ჰქონდეს 

(ზედა წახნაგზე წერტილების რაოდენობის მიხედვით) 

                                                           
1 ზედსართავი შემთხვევითი ქვემოთ ხშირად გამოტოვებული იქნება 
2 აღწერის დეტალიზაციის დონეს ექსპერიმენტის მიზანი განაპირობებს. 
3 სიტყვა „სივრცე“ ამ კონტექსტში ტრადიციული და სავსებით ბუნებრივია, ვინაიდან 

ექსპერიმენტის ყოველ შედეგს შეესაბამება სივრცის გარკვეული ელემენტი და პირიქით. სივრცის 

ელემენტს წერტილს უწოდებენ. 
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={1,2,3,4,5,6}. 

 მაგალითი 4.3. აგდებენ ორ სხვადასხვა მონეტას. აქ ოთხი შესაძლო შედეგია და 

= {გგ, გს, სგ, სს}. 

 მაგალითი 4.4. აგორებენ ორ გარჩევად კამათელს, ან ორჯერ აგორებენ ერთ 

კამათელს. ყოველ მოსალოდნელ შედეგს შევუსაბამოთ რიცხვთა წყვილი (i, j), სადაც i 

პირველ კამათელზე მოსასვლელი რიცხვია, ხოლო  j – მეორეზე. ამ ცდისათვის 

                                                         ={(i,j) |  i=1, ... , 6;   j=1,...,6} = 

                         { (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6) 

(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6)  

(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6)  

(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6)  

(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6)  

(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) }. 

 მაგალითი 4. 5. მონეტას აგდებენ გერბის პირველ გამოჩენამდე. აქ 

= {გ, სგ, სსგ,...}. 

განსხვავებით პირველი 4 მაგალითისაგან, რომლებშიც  შეიცავდა ელემენტების სასრულ 

რაოდენობას (შესაბამისად 2, 6, 4 და 36 ელემენტარულ ხდომილობას), ამ მაგალითში  

უსასრულოა, მაგრამ თვლადი, ანუ ისეთი, რომ შესაძლებელია ელემენტების გადანომრვა. 

 მაგალითი 4.6. მსროლელი ესვრის წრიული ფორმის სამიზნეს, რომელსაც ყოველი 

გასროლისას ახვედრებს. თუ წრის რადიუსია R და სამიზნის სიბრტყეში შემოღებულია 

კოორდინატთა xOy სისტემა, რომლის სათავე წრის ცენტრშია და ცდის თითოეულ შედეგს 

(სამიზნის განსაზღვრულ წერტილში მოხვედრას) შევუსაბამებთ ამ წერტილის 

კოორდინატებს, მაშინ  წარმოადგენს ყველა ისეთი რიცხვითი წყვილის ერთობლიობას, 

რომლებიც შემდეგნაირად ჩაიწერება: 

={(x,y) | x2+ y2 R2}. 

ამ შემთხვევაში ელემენტარულ ხდომილობათა სიმრავლე არ არის თვლადი. 

 

 ხდომილობა, ოპერაციები ხდომილობებზე. ელემენტარული ხდომილობების რაიმე 

ერთობლიობას შედგენილ ხდომილობას, ან უბრალოდ ხდომილობას უწოდებენ. ამრიგად, 

ხდომილობა ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცის ქვესიმრავლეა.4  

 ვიტყვით, რომ ცდის შედეგად ხდება A ხდომილობა, თუ ცდას მოჰყვა ისეთი   

ელემენტარული ხდომილობა, რომელიც A-ს ეკუთვნის. შემთხვევითი ექსპერიმენტის 

განსაზღვრიდან და ჩვენი ბოლო შეთანხმებიდან ცხადია, რომ -ს ყოველი ქვესიმრავლე A, 

გარდა თვით -სი და  ცარიელი სიმრავლისა (რომელიც არცერთ ელემენტარულ 

ხდომილობას არ შეიცავს), შემთხვევითი ხასიათისაა ანუ შემთხვევითი ხდომილობაა: 

ექსპერიმენტის ჩატარებამდე ვერ ვიტყვით, მოხდება თუ არა A. რაც შეეხება -ს, იგი ცდის 

ყოველი ჩატარებისას ხდება, ანუ აუცილებელი ხდომილობაა, ხოლო  წარმოადგენს 

შეუძლებელ ხდომილობას, რომელიც ცდის არცერთი ჩატარებისას არ მოხდება. 

                                                           
4 სიზუსტისათვის შევნიშნოთ, რომ, საზოგადოდ,  სივრცის ყოველი ქვესიმრავლე არ არის 

ხდომილობა (იხ. ქვემოთ პუნქტი „ალბათობა ელემენტარულ ხდომილობათა ზოგად სივრცეზე“). 
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 როგორც ვხედავთ, ხდომილობა სხვა არაფერია, თუ არა სიმრავლეთა თეორიის 

ძირითადი ობიექტი – სიმრავლე. ამიტომ ოპერაციები შემთხვევით ხდომილობებზე 

ზუსტად იმდაგვარად განიმარტება, როგორც ჩვეულებრივ სიმრავლეებზე. უბრალოდ ამ 

ოპერაციებს სიმრავლეთა თეორიისაგან განსხვავებული სახელები ჰქვია (თუმცა, ჩვენ 

ხშირად მივმართავთ სიმრავლეთა თეორიის ენასაც). ქვემოთ მოყვანილია ცხრილი, 

საიდანაც ზემოთქმული ნათელი გახდება. 

A და B ხდომილობათა  AB ჯამი  (ანუ გაერთიანება) ეწოდება ისეთი  

ელემენტარული ხდომილობების ერთობლიობას, რომლებიც ეკუთვნის ერთს მაინც A და B 

ხდომილობათაგან (ან მხოლოდ A-ს ან მხოლოდ B-ს, ან A-სა და B-ს ერთად). 

A და B ხდომილობათა  AB  ნამრავლი (ანუ თანაკვეთა) ეწოდება ისეთი -ების 

ერთობლიობას, რომლებიც ეკუთვნიან  A-ს და B-ს ერთად. თუ AB=,  მაშინ ვიტყვით, რომ 

A და B ხდომილობები  არათავსებადია (ისინი  არ ხდება ერთად).  

სიმოკლისათვის A და B ხდომილობათა ნამრავლს (თანაკვეთას) ჩვენ აღვნიშნავთ 

AB-თი. ხოლო უთავსებად A და B ხდომილობათა ჯამისათვის ვამჯობინებთ A+B აღნიშვნას. 

 A და B ხდომილობათა A\B სხვაობა ეწოდება ისეთი -ების ერთობლიობას, 

რომლებიც ეკუთვნის A-ს და არ ეკუთვნის B-ს. 

 A-ს საწინააღმდეგო ხდომილობაა  A =\ A. 

 ცხადია, რომ A\B= AB =A B ^ ხოლო )(A =A. 

 ამბობენ, რომ A ხდომილობა იწვევს B-ს (თუ მოხდა A, მომხდარა B ხდომილობაც) და 

წერენ A B, თუ A-ში შემავალი ყოველი ელემენტარული ხდომილობა შედის B-შიც. 

 ორ ხდომილობას ეწოდება ტოლი, თუ AB და AB ჩართვები ერთდროულად 

სრულდება. 
 

ცხრილი 4.1 

 სიმრავლეთა თეორიის ენა ალბათობის თეორიის ენა 

 სივრცე აუცილებელი ხდომილობა 

 ცარიელი სიმრავლე შეუძლებელი ხდომილობა 

A  ეკუთვნის A სიმრავლეს ხდება A ხდომილობა 

A  A სიმრავლის დამატება 
A-ს საწინააღმდეგო ხდომილობა  

(A ხდომილობა არ ხდება) 

AB A და B სიმრავლეების თანაკვეთა 
A და B ხდომ. ნამრავლი (თანაკვეთა) 

(A და B ხდომილობები ერთად ხდება) 

AB A და B სიმრავლეების გაერთიანება 
A და B ხდომ. ჯამი (გაერთიანება) 

(ხდება ერთი მაინც A და B ხდომ.) 

A\B A და B სიმრავლეების სხვაობა 
A და B ხდომილობათა სხვაობა 

(ხდება A და არ ხდება B ხდომ.) 

AB A სიმრავლე შედის B-ში A ხდომილობა იწვევს B-ს 

მაგალითი 4.7. (4.2. მაგალითის გაგრძელება) ამ შემთხვევაში ელემენტარული 

ხდომილობებია 1={1}, 2={2}, 3={3}, 4={4}, 5={5}, 6={6}.  განვსაზღვროთ ხდომილობები: 
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A –"კამათელზე ლუწი რიცხვის მოსვლა", B –"კამათელზე სამის ჯერადი რიცხვის მოსვლა". 

ზემოთ თქმულის თანახმად, აღნიშნული ხდომილობები ასე ჩაიწერება A={2,4,6}, B={3,6}. 

ჩამოთვლილი ოპერაციებისათვის მივიღებთ: 

AB ნიშნავს კამათელზე ლუწი ან სამის ჯერადი რიცხვის მოსვლას, AB={2,3,4,6}. 

AB კამათელზე ერთდროულად ლუწი და სამის ჯერადი რიცხვის მოსვლაა, ე.ი. 

AB={6}. 

ლუწის საწინააღმდეგო კენტია და ამიტომ A ={1,3,5}. 

A\B ნიშნავს ლუწი, მაგრამ არა სამის ჯერადი რიცხვის მოსვლას, ე.ი. A-დან უნდა 

ამოვაგდოთ 6. ე.ი. A\B={2,4}.   

თუ წარმოვიდგენთ, რომ წრიდან შემთხვევით ვირჩევთ წერტილს. მაშინ 

ელემენტარული ხდომილობები ამ წრის წერტილებია, აუცილებელი ხდომილობაა მთელი 

წრე, ხოლო სხვა ხდომილობები ამ წრის ქვესიმრავლეებია. ზემოთ ჩამოთვლილი 

ოპერაციები შეიძლება თვალსაჩინოდ გამოვსახოთ ე.წ. ვენის (Venn) დიაგრამების 

საშუალებით: 

 
 
 
 
 





                         A                         A =Ac                         AB 
 
 
 
 
 
 
 

 

            AB                      A\B                AB                   AB= 
 

A A 
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B 
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ნახ. 2.1. ვენის  დიაგრამები 

  

 

 ფარდობითი სიხშირე. უმარტივესი თვისებები, მდგრადობა. ვთქვათ, შემთხვევით 

ექსპერიმენტს ელემენტარულ ხდომილობათა   სივრცე შეესაბამება და A ამ 

ექსპერიმენტის n-ჯერ ჩატარებისას A ხდომილობის სიხშირე n(A) იმ ცდათა რაოდენობაა, 

რომელთაც მოჰყვა A ხდომილობა. ცხადია, რომ ყოველი n -ისათვის 

0  n(A)  n,     n() = n,     n() = 0  

და თუ A და B ხდომილობები არათავსებადია (ანუ AB=, ე.ი., არ არსებობს ცდის ისეთი 

გამეორება, რომლის შედეგად  A და  B  ხდომილობები ერთდროულად მოხდება), მაშინ 

n(A+B) = n(A)+n(B). 

 თუ ახლა შემოვიღებთ 

fn(A) = 
n

An )(
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ფარდობით სიხშირეს, მაშინ სიხშირეთა ჩამოთვლილი თვისებები მოგვცემს შემდეგ 

თვისებებს, რომლებიც სამართლიანია ნებისმიერი n -ისათვის: 

 f1. ნებისმიერი A ხდომილობისათვის 0fn(A)1, 

 f2. . fn()1,   fn()0, 

 f3. თუ AB=   მაშინ  fn(A+B) = fn(A)+ fn(B). 

ფარდობით სიხშირეთა შესანიშნავი და უმთავრესი თვისებაა მათი მდგრადობა, რაც 

შემდეგში მდგომარეობს: თუ დავაკვირდებით ფარდობითი სიხშირის ყოფაქცევას 

ექსპერიმენტის განმეორებათა ზრდასთან ერთად, უამრავი მაგალითია იმისა, რომ  fn(A)  

მცირედ იცვლება ცდათა საკმაოდ დიდი რაოდენობის მიღწევის შემდეგ და მრავალი 

ცდისაგან შემდგარი ერთი სერიიდან სხვა ასეთივე სერიაზე გადასვლისას. 

ფარდობითი სიხშირის მდგრადობა გვაფიქრებინებს დავუშვათ, რომ fn(A) ზომავს 

ობიექტურად არსებულ P(A) რიცხვს – A ხდომილობის ალბათობას, რომელიც მოცემულ 

ცდაში ხდომილობის განხორციელების შესაძლებლობის ხარისხის მახასიათებელია: 

fn(A)  P(A).     (4.1) 

ბუნებრივია ვიფიქროთ, რომ გაზომვის სიზუსტე და საიმედოობა იზრდება ცდათა 

რაოდენობის ზრდისას, რაზეც მეტყველებს შემდეგი მაგალითები: 

 მაგალითი 4.8. (4.1. მაგალითის გაგრძელება). ვთქვათ A ხდომილობა ნიშნავს, რომ 

დავარდნილ მონეტაზე „მოვიდა“ გერბი A={გ}. ჩამოვთვალოთ  fn(A)-ს გაზომვის ზოგიერთი 

შედეგი: 

ა) n=4040, n(A)=2048, fn(A)=0.507 (ჟ.ბიუფონი); 

ბ) n=24000, n(A)=12012, fn(A)=0.505 (კ.პირსონი); 

გ) n=1000 ცდიან 10 სერიაში, fn(A) აღმოჩნდა შესაბამისად 0.502, 0.497, 0.529, 0.504, 

0.476, 0.507, 0.527, 0.528, 0.504, 0.529. (ჯ. კერიხი). 

 მაგალითი 4.9. თუ A ნიშნავს ხდომილობას „ახალშობილი ვაჟია“, მაშინ ვაჟის 

დაბადების ფარდობითი სიხშირის მდგრადობაზე მეტყველებს ის გარემოება, რომ 

ავსტრიაში 1866–1905 წლის მონაცემებით fn(A) აღმოჩნდა 0.515, ამასთან, ცალკეულ წლებში 

მნიშვნელობა 0.515 განმეორდა 11-ჯერ, 0.514 – 17-ჯერ, 0.516 – 9-ჯერ, 0.513 – 2-ჯერ, 0.517 – 

მხოლოდ ერთხელ (ე. ჩუბერი). საინტერესოა, რომ სხვადასხვა ქვეყნისა და დროის 

სტატისტიკური მონაცემები აღნიშნულისაგან მკვეთრად განსხვავებულ შედეგებს არ 

იძლევა, მოკლე პერიოდისათვის კი ასეთი მდგრადობა არ აღინიშნება.  

 4.8 მაგალითის მონაცემები ახლოსაა მონეტის სიმეტრიულობის გამო ბუნებრივად 

წარმოქმნილ ჰიპოთეზასთან იმის თაობაზე, რომ P(A)=0.5, მაშინ როცა 4.9 მაგალითი 

ასიმეტრიულობაზე მიუთითებს იმ აზრით, რომ აშკარად ჩნდება ჰიპოთეზა P(A)>0.5. 

 ახლა შევუდგეთ ალბათობის ცნების ფორმალიზაციას. ბუნებრივია ვეცადოთ, რომ 

ხდომილობის ფორმალურად შემოღებულ ალბათობას აღმოაჩნდეს ფარდობითი სიხშირის 

f1–f3 თვისებათა ანალოგიური თვისებები. 

 

 ალბათობა ელემენტარულ ხდომილობათა სასრულ სივრცეზე. თუ ელემენტარულ 

ხდომილობათა სივრცე სასრულია და, ვთქვათ, N წერტილისაგან შედგება, 
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= {1, ... ,N}, 

მაშინ -ს ყოველ ქვესიმრავლეს ხდომილობად მივიჩნევთ და მისი ალბათობა 

შემდეგნაირად განისაზღვრება. 

 ელემენტარულ ხდომილობებს შევუსაბამოთ p1,...,pN  რიცხვები, რომლებიც ისეთია, 

რომ 

 (a) 0  pi  1,   i = 1, ... , N; 

 (b) p1 +  + pN = 1. 

თუ A ხდომილობა შეიცავს M წერტილს 

A = {
Mii  ,...,

1
}, 

მაშინ 

P(A) = 
Mii pp  ...

1
.                    (4.2) 

ეს ნიშნავს, რომ pi არის i  ელემენტარული ხდომილობის ალბათობა P({i})=pi& 

 ცხადია, რომ  P()=0 და 

P() = p1++pN = 1.    (4.3) 

 თუ ახლა დავუშვებთ, რომ B={
Rjj  ,...,

1
} და AB=,  ანუ A-სა და B-ს საერთო 

ელემენტი არ გააჩნიათ, მაშინ 

A+B = {
Mii  ,...,

1
,

Rjj  ,...,
1

} 

და (4.2)-ის ძალით 

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

1
+

Rjj pp  ...
1

 = P(A)+P(B), 

რაც (4.3)-ის გათვალისწინებით გვაძლევს, რომ 

P(A)+P( A ) = 1     (4.4) 

ანუ 

     P( A )=1–P(A). 

 ამრიგად, ელემენტარულ ხდომილობათა სასრული  სივრცის ყოველ A 

ქვესიმრავლეს ჩვენ ხდომილობა ვუწოდეთ. ხდომილობის (4.2) თანაფარდობით 

შემოღებულ ალბათობას ფარდობით სიხშირეთა f1–f3 თვისებების ანალოგიური თვისებები 

გააჩნია. 

 P1. ყოველი A ხდომილობისათვის  0  P(A)  1, 

 P2.  P()=1, 

 P3. თუ A და B ხდომილობები უთავსებადია, მაშინ P(A+B) = P(A)+ P(B). 

 უკანასკნელ თვისებას ალბათობათა შეკრების თვისება ანუ ალბათობის 

ადიციურობა ეწოდება.  

 იმ კერძო შემთხვევაში, როდესაც ელემენტარულ ხდომილობათა ალბათობები 

ტოლია, ანუ შემთხვევითი ექსპერიმენტის ყველა შედეგი ერთნაირადაა მოსალოდნელი, 

ე.ი.,  p1==pN   (ამ შემთხვევას კლასიკურ სქემას უწოდებენ) (b) თვისების ძალით გვექნება 

ტოლობა 
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p1 =  = pN = 
N

1
.    (4.5) 

თუ A ისევ  M ელემენტარულ ხდომილობას შეიცავს, (4.4) განსაზღვრა მოგვცემს, რომ 

P(A) = 
N

M
. 

 თუ ახლა |A| ნიშნავს A ხდომილობის დამთვლელ ზომას, ე.ი. მასში შემავალი (ანუ, 

როგორც ამბობენ ხოლმე, მისი ხელშემწყობი) ელემენტარული ხდომილობების 

რაოდენობას, მაშინ უკანასკნელი ტოლობა – ალბათობის კლასიკური განსაზღვრება 

შემდეგნაირად ჩამოყალიბდება: 

 თუ შემთხვევით ექსპერიმენტს აქვს ერთნაირად მოსალოდნელ (ტოლშესაძლო) 

შედეგთა სასრული რაოდენობა, მაშინ ხდომილობის ალბათობა ტოლია მისი ხელშემწყობი 

შედეგების რაოდენობის შეფარდებისა ყველა შესაძლო შედეგთა რაოდენობასთან: 

P(A) = 
||

||



A
.     (4.6) 

 (4.5) იმ დაშვების ეკვივალენტურია, რომ P()=1 და ნებისმიერი A  ხდომილობის 

ალბათობა მასში შემავალი ელემენტარული ხდომილობების |A| რაოდენობის 

პროპორციულია. ტოლობები (4.5) კონკრეტული მოდელის არჩევას ნიშნავს შემთხვევითი 

ექსპერიმენტისათვის. არსებობს ბევრი ამოცანა, რომლისათვისაც (4.6) განსაზღვრა 

სავსებით საკმარისია. ალბათობის კლასიკური განმარტება ალბათობის განსაზღვრის 

პირველი ისტორიული მაგალითია, რომელიც  ცხადი სახით იაკობ ბერნულის (J.Bernoulli) 

მიერ იქნა შემოღებული და მან დიდი როლი ითამაშა ალბათობის თეორიის განვითარებაში. 

 მაგალითი 4.10. (4.2. მაგალითის გაგრძელება) სიმეტრიის მოსაზრებიდან 

გამომდინარე კამათლის ყოველ წახნაგს ერთი და იგივე ალბათობა შეგვიძლია მივანიჭოთ. 

აქედან, თუ A ლუწი რიცხვის მოსვლას ნიშნავს, გამოვა, რომ P(A)=3/6=1/2. 

 მაგალითი 4.11. (4.3. მაგალითის გაგრძელება) სიმეტრიული მონეტისათვის გერბის 

და საფასურის ალბათობები ტოლი გამოვა. რაც შეეხება ორი სხვადასხვა სიმეტრიული 

მონეტის აგდებას, ბუნებრივია, რომ გგ, გს, სგ, სს ელემენტარულ ხდომილობათაგან ყოველს 

1/4 ალბათობა მიენიჭოს. თუ A ნიშნავს, რომ მონეტებზე სხვადასხვა გვერდები მოვიდა, 

გვექნება P(A)=1/2. თუ ახლა მონეტები განურჩეველია, ერთი შეხედვით გვაქვს სამი 

ელემენტარული ხდომილობა გგ, სს და [გს], სადაც [გს] ნიშნავს, რომ ერთ-ერთ მონეტაზე 

გერბი მოვიდა, მეორეზე კი საფასური, მაგრამ ამ სამ ელემენტარულ ხდომილობას ერთსა 

და იმავე ალბათობებს ვერ მივანიჭებთ. განურჩეველი მონეტებისათვის უშუალოდ (4.4) 

განსაზღვრა უნდა ვიხმაროთ p1=p2=1/4 და  p3=P([გს])=1/2 წონებით. მართლაც, თუ 

წარმოვიდგენთ, რომ განურჩეველი მონეტები დანომრილია და ამგვარად  უკვე არა 3, 

არამედ 4 ელემენტარულ ხდომილობას შეიცავს, გამოვა, რომ გერბის ერთხელ მოსვლა არის 

შედგენილი ხდომილობა {გს,სგ}, რომლის ალბათობაა 1/2.  

 

5.  შემთხვევითი სიდიდეები და მათი განაწილება 

 

ცვლად სიდიდეს, რომლის მნიშვნელობები დამოკიდებულია შემთხვევითი 

ექსპერიმენტის ან მოვლენის შედეგზე, ეწოდება შემთხვევითი სიდიდე. 

შემთხვევით სიდიდეთა მაგალითებს წარმოადგენენ: რაიმე ფიზიკური სიდიდის 

გაზომვის შედეგები,  გერბის (ან საფასურის) გამოჩენათა რაოდენობა მონეტის 
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განმეორებითი აგდებისას, სხვადასხვა დღეს გარკვეულ საქონელზე მოთხოვნათა 

რაოდენობა მაღაზიაში, ბროუნის ნაწილაკის მდგომარეობა, რომელსაც 

ვაკვირდებით მიკროსკოპში დროის სხვადასხვა მომენტში და სხვა. 

 

§ 1. შემთხვევითი სიდიდის ფორმალური განსაზღვრა. განაწილების ფუნქცია 

 თუ გვაქვს ელემენტარულ ხდომილობათა სასრული  სივრცე, მაშინ X 

შემთხვევითი სიდიდის ქვეშ იგულისხმება -ზე განსაზღვრული  

X=X(), , 

რიცხვითი ფუნქცია. ვინაიდან X-ის მნიშვნელობათა სიმრავლე, ისევე როგორც 

თვით , სასრულია, ამიტომ X-ის რაიმე B სიმრავლეში მოხვედრის ალბათობა 

განისაზღვრება ელემენტარულ ხდომილობათა ალბათობების სასრული ჯამის ან 

მწკრივის ჯამის სახით: 

PX(B) = P{X() 
 BXi

i
i

p
)(:

 

სადაც pi=P({i}), i=1,2,..., ანუ X შემთხვევითი სიდიდის B სიმრავლეში (კერძოდ, [a,b]  

ინტერვალში) მოხვედრის ალბათობა იმ ელემენტარულ ხდომილობათა 

ალბათობების ჯამის ტოლია, რომლებიც X() ფუნქციის საშუალებით B 

სიმრავლეში გადაისახებიან. 

 ვთქვათ,  X  შემთხვევით სიდიდეს შეუძლია მიიღოს მხოლოდ  x1-ის, x2-ის, … ან  

xn-ის ტოლი მნიშვნელობები. მაშინ PX(B) ალბათობა სავსებით განისაზღვრება 

PX(xj) = P{X()=xj} = 
 jii xX

ip
)(:

, j=1,2,...,n, 

ალბათობების საშუალებით: 

PX(B)  
Bx

jX
j

xP )( .     (5.1) 

PX(x1), PX(x2), … ,PX(xn) რიცხვთა ერთობლიობას X შემთხვევითი სიდიდის 

განაწილების კანონს უწოდებენ.  

 მაგალითი 5.1. ვთქვათ, ექსპერიმენტი მდგომარეობს ორი მონეტის აგდებაში. 

მაშინ ექსპერიმენტის შესაძლო შედეგებია 

1 = (გგ),   2 = (გს),  3 = (სგ),  4 = (სს), 

სადაც „გ“ ნიშნავს გერბის მოსვლას, ხოლო „ს” საფასურის გამოჩენას შესაბამის 

ადგილებზე. თუ ახლა X არის გერბების რაოდენობა ორი მონეტის აგდებისას, მაშინ  

X(1) = 2,   X(2) = X(3) = 1,   X(4) = 0. 

 თუ ყველა ელემენტარული ხდომილობა ტოლი ალბათობისაა, მაშინ 

P{X=2} = P({1}) = 1/4, 

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

P{X=0} = P({4}) = 1/4. 
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X შემთხვევით სიდიდეს უწოდებენ ბინომურს, თუ ის იღებს 0,1,…,n მნიშვნელობებს 

შესაბამისად 

,)1()( knkk
nX ppCkP    k=0,1,…,n, 

ალბათობებით.  

 5.1 მაგალითში განხილული შემთხვევითი სიდიდე წარმოადგენს ბინომურ 

შემთხვევით სიდიდეს (n=2, p=1/2). 

 როგორც ვხედავთ, 5.1 მაგალითისაგან განსხვავებით ბინომური შემთხვევით 

სიდიდის განსაზღვრისას ჩვენ არ დაგვიზუსტებია არც  სივრცის სტრუქტურა, არც 

X() ფუნქცია და  მხოლოდ ისაა მოცემული, თუ რა ალბათობით იღებს 

შემთხვევითი სიდიდე ამა თუ იმ მნიშვნელობას. ალბათობის თეორიისა და 

მათემატიკური სტატისტიკის მრავალი ამოცანისათვის მნიშვნელოვანია არა 

ალბათობათა განაწილება საბაზისო ალბათურ სივრცეზე, არამედ განაწილება 

შემთხვევით სიდიდეთა მნიშვნელობათა სივრცეზე, რომელიც მოცემულ 

შემთხვევაში განისაზღვრება განაწილების კანონით. 

 შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქციის ქვემოთ მოყვანილი ცნება 

გვაძლევს დისკრეტულ -ზე განსაზღვრულ შემთხვევით სიდიდეთა ალბათური 

სტრუქტურის მხოლოდ ეკვივალენტურ აღწერას, მაგრამ მოხერხებულია უფრო 

რთული ბუნების ალბათურ სივრცეზე განსაზღვრული შემთხვევითი სიდიდეების 

ალბათური ყოფაქცევის შესასწავლად, რისთვისაც PX(x) = P{X()=x} ალბათობების 

მოცემა აღარ არის საკმარისი. 

 ვთქვათ, x ნამდვილი რიცხვია და X არის შემთხვევითი სიდიდე, 

განსაზღვრული ელემენტარულ ხდომილობათა დისკრეტულ სივრცეზე. ნამდვილი 

ცვლადის 

FX(x) = P{X()x}    (5.2) 

ფუნქციას ეწოდება X შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქცია. 

როგორც (5.1)-იდან ჩანს, განაწილების ფუნქცია სავსებით განისაზღვრება X-ის 

განაწილების კანონით: 

FX(x) = 
 xxi

iX
i

xP
:

)(     (5.3) 

და პირიქით, განაწილების ფუნქცია ცალსახად განსაზღვრავს X-ის განაწილების 

კანონს (იხ. ქვემოთ (5.10) თანაფარდობა). 

ნებისმიერი X შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქციას აქვს შემდეგი 

თვისებები 

1) მონოტონურობის თვისება: თუ x1<x2,  მაშინ FX(x1)  FX(x2); 

2) FX() =
x

lim FX(x) = 0  და    FX() = 
x

lim FX(x) = 1; 
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3) მარჯვნიდან უწყვეტობის თვისება: 
xy

lim FX(y) = FX(x) ყოველი x--ისათვის, ანუ 

ნებისმიერი (yn, n1) მიმდევრობისათვის, რომლისთვისაც ynx, n1, და 
n

lim

yn=x, სრულდება  
n

lim FX(yn) = FX(x)   ტოლობა. 

 იმის გამო, რომ { : X()x2} = { : X()x1}+{ : x1<X()x}, გვაქვს X 

შემთხვევითი სიდიდის (x1, x2] ინტერვალში მოხვედრის ალბათობის შემდეგი 

წარმოდგენა: 

FX(x2) – FX(x1) = P{x1 < X  x2},    (5.4) 

საიდანაც, რადგან ალბათობა არაუარყოფითია, ვღებულობთ 1) თვისებას. თვისება 

2) ინტუიციურად გასაგებია, რადგან იგულისხმება, რომ შემთხვევითი სიდიდე 

ყოველთვის იღებს სასრულ მნიშვნელობებს. 3) თვისების დამტკიცება ეყრდნობა 

ალბათური ზომის უწყვეტობის თვისებას (რომელიც σ-ადიციურობის 

ეკვივალენტურია) და ჩვენ მას აქ არ მოვიყვანთ.  

   

 § 2. დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდეები.  

 

ვთქვათ, X  შემთხვევითი სიდიდეა მნიშვნელობათა სასრული  სიმრავლით 

და მოცემულია შემდეგი სახის ცხრილი  

 

  X  
  x1  x2  . . . xr                                                                       

(5.5)   f1  f2 . . .  fr 

 

სადაც პირველ სტრიქონში ჩამოთვლილია X სიდიდის ყველა შესაძლო 

მნიშვნელობა x1,x2,...,xr, ხოლო მეორეში – ამ სიდიდის მიერ ყოველი შესაძლო xr 

მნიშვნელობის მიღების ალბათობები 

fk = P{X=xk},   fk>0,   k=1,2,..,r,  და  f1+f2++fr=1. 

 (5.5) სახის ცხრილს დისკრეტული ტიპის შემთხვევითი სიდიდის განაწილების 

კანონს ან უბრალოდ განაწილებას უწოდებენ. (5.5)-ში იგულისხმება, რომ x1<x2<<xr. 

 შემთხვევითი სიდიდის განაწილების კანონის ცოდნა საშუალებას გვაძლევს 

ვიპოვოთ შემთხვევით სიდიდესთან დაკავშირებული ნებისმიერი ხდომილობის 

ალბათობა. მაგალითად, რადგან ხდომილობა   {a<Xb}  = 
bxa

k
k

xX


 }{  და  {X = xk},    

k = 1,2,..., ხდომილობები წყვილ-წყვილად უთავსებადია, გვექნება 

P{a < X  b}  =  
 bxa

k
k

xXP )(  = 
 bxak
k

k

f
:

,   (5.7) 

სადაც –  a  b  +. 
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 ხშირად მოხერხებულია განაწილების კანონის გრაფიკული წარმოდგენა. 

ამისათვის შემთხვევითი სიდიდის შესაძლო მნიშვნელობებს გადაზომავენ 

აბსცისათა ღერძზე და ამ წერტილებში აღმართავენ შესაბამისი ალბათობების ტოლი 

სიგრძის მართობებს:  

                        f

           fn-1

           fn

                   f2

                                          f3

         f1

         x1        x2            0          x3     xn-1       xn         x  

ნახ. 5.1 

 

მაგალითი 5.2. X დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდის განაწილების კანონია 

  

X 
–1 0 1 2 3 

(5.8) 
0.1 0.15 0.3 0.25 0.2 

 

ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, რომ: 1) X  0; 2) X  3; 3) 0 < X  3. 

 ამოხსნა.(5.7)-ისა და (5.8)-ის თანახმად 

P{X0} = P{X=–1} + P{X=0} = 0.1+0.15 = 0.25;  

P{X2} = P{X=–1} + P{X=0} + P{X=1} + P{X=2} = 1–P{X=3} = 0.8;  

P{0<X2} = P{X=1} + P{X=2} = P{X2} – P{X0} = 0.55.  

 ამრიგად, სამივე შემთხვევაში, საძიებელ ხდომილობათა ალბათობების 

გამოთვლა ხდება {X   x} სახის ხდომილობათა ალბათობების მეშვეობით. 

შევნიშნოთ, რომ (5.4) თანაფარდობის ძალით ეს ფაქტი სამართლიანია არა მხოლოდ 

ამ კონკრეტული მაგალითისათვის, არამედ ზოგადადაც. 

 ვნახოთ, როგორი  სახე ექნება დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდის 

განაწილების ფუნქციას, როდესაც X შემთხვევითი სიდიდე იღებს x1<x2<<xr 

მნიშვნელობებს, შესაბამისად p1,p2,..., pr ალბათობებით. განაწილების ფუნქციის 

განსაზღვრის თანახმად (5.3) ტოლობიდან 

FX (xk) = P{X  xk} =  f1 + f2 +  + fk = 


k

i
if

1

   (5.9) 

და  FX (x) = P{X  x}= F (xk) ყოველი  x-ისათვის [xk, xk+1) ინტერვალიდან. ამრიგად, FX(x) 

წარმოადგენს არაკლებად ფუნქციას და ის ასე ჩაიწერება: 
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3221

211
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ხოლო ამ ფუნქციის გრაფიკს აქვს შემდეგი სახე: 

 f1+f2+
...
+fr=1

 x1               x2                             x3      
.   .   .        

 xr                 x

 f1

 f1+f2

 F(x)

 

 

ნახ. 5.2. 

    

 

 

 

 თუ მოცემულია X დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდის განაწილების 

ფუნქცია FX(x), მაშინ ადვილია მისი განაწილების კანონის აღდგენა:  FX(x) 

განაწილების ფუნქციის წყვეტის წერტილები წარმოადგენენ  X შემთხვევითი 

სიდიდის შესაძლო მნიშვნელობებს, ხოლო შესაბამისი ალბათობები გამოითვლება 

ფორმულით 

                                                                fk  =  FX (xk)  –  FX (xk–1).                                                                  (5.10) 

 

  

6   შემთხვევით სიდიდეთა რიცხვითი მახასიათებლები  

 

§ 1. მათემატიკური ლოდინი და მდებარეობის სხვა რიცხვითი მახასიათებლები 

 

 შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინი  (საშუალო მნიშვნელობა). 

შემთხვევითი სიდიდის რიცხვით მახასიათებლებს შორის, უპირველეს ყოვლისა, 

უნდა განვსაზღვროთ ისეთები, რომელთა „გარშემოც“ ჯგუფდება შემთხვევითი 
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სიდიდის შესაძლო მნიშვნელობანი. ერთ-ერთ ასეთ რიცხვით მახასიათებელს 

წარმოადგენს შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინი, რომელსაც მისი 

არსიდან გამომდინარე საშუალო მნიშვნელობასაც უწოდებენ. განვმარტოთ ეს ცნება 

ჯერ დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდისათვის. ამისათვის განვიხილოთ 

დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდე, რომლის განაწილების კანონია  
 

X 
x1 x2 . . . xr 

(6.1) 
f1 f2 . . . fr 

 

სადაც  fi=P{X=xi},  


r

i
if

1

1 . 

 დისკრეტული ტიპის შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინი ანუ 

მისი საშუალო მნიშვნელობა (აღინიშნება EX-ით, E არის პირველი ასო ინგლისური 

სიტყვისა Expectation – ლოდინი, მოსალოდნელობა) ეწოდება შემთხვევითი 

სიდიდის ყველა შესაძლო მნიშვნელობების შესაბამის ალბათობებზე ნამრავლთა 

ჯამს, ანუ რიცხვს  

EX = 


r

i
ii fx

1

= x1f1 + x2 f2 ++ xr fr   (6.2) 

 იმისათვის, რომ გასაგები გახდეს მათემატიკური ლოდინის შინაარსი, 

დავუშვათ, რომ ჩავატარეთ n დაკვირვება (ცდა) X შემთხვევით სიდიდეზე. ვთქვათ, 

მან n1-ჯერ მიიღო მნიშვნელობა x1, n2-ჯერ – მნიშვნელობა x2, ... , nr-ჯერ – 

მნიშვნელობა xr.  ამრიგად, n1+n2++nr = n. მაშინ შემთხვევითი სიდიდის მიერ 

მიღებული მნიშვნელობების არითმეტიკული საშუალო   გამოითვლება 

ფორმულით   x  = 
n

nxnxnx rr 2211 , ე.ი., 

x = .2
2

1
1

n

n
x

n

n
x

n

n
x r

r     (6.3) 

შევნიშნოთ, რომ 
n

n1   არის x1-ის განხორციელების ფარდობითი სიხშირე,  
n

n2  არის x2-

ის განხორციელების ფარდობითი სიხშირე და ა.შ. დავუშვათ, რომ დაკვირვებათა 

რაოდენობა საკმარისად დიდია. მაშინ ფარდობითი სიხშირე ახლოსაა 

ხდომილობის ალბათობასთან  

n

n1   f1, 
n

n2   f2 , ... ,
n

nr   fr. 

 (6.3) გამოსახულებაში ფარდობით სიხშირეებს თუ შევცვლით შესაბამისი 

ალბათობებით და გავითვალისწინებთ მათემატიკური ლოდინის განსაზღვრებას, 

მივიღებთ, რომ 

 x  x1 f1+ x2 f2 +...+ xk fk = EX. 

მიღებული შედეგის ალბათური შინაარსი შემდეგში მდგომარეობს: შემთხვევითი 

სიდიდის მათემატიკური ლოდინი დაახლოებით ტოლია ამ შემთხვევითი 

სიდიდის დაკვირვებული მნიშვნელობების არითმეტიკული საშუალოსი.  
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 ცხადია, რომ აუცილებელი არ არის შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური 

ლოდინი ტოლი იყოს მისი რომელიმე შესაძლო მნიშვნელობისა. 

 მაგალითი 6.1. გამოვთვალოთ 5.2 მაგალითში მოცემული შემთხვევითი 

სიდიდის მათემატიკური ლოდინი. 

 ამოხსნა. მონაცემები და ჩასატარებელი გამოთვლები წარმოვიდგინოთ 6.1 

ცხრილის სახით 

ცხრილი 6.1. 

i xi fi xi fi 

1  –1-   -1 0.10 – 0,1 

2  0    0 0.15 0 

3  1    1 0.30 0,3 

4  2    2 0.25 0,5 

5  3    3 0.20 0,6 

   EX = 


5

1i
ii fx  =1.3 

 

 თუ გავიხსენებთ არითმეტიკული საშუალოს ფიზიკურ ინტერპრეტაციას 

მესამე თავის § 1-დან და წარმოვიდგენთ, რომ  fi (f1=0.1, f2=0.15, f3=0.3, f4=0.25, f5=0.2) 

მასები მოთავსებულია ox ღერძის xi (x1= –1, x2=0, x3=1, x4=2, x5=3) წერტილებში და  

თავად ox ღერძს მასა არა აქვს, მაშინ ამ ღერძის არცერთ წერტილს არა აქვს 

დადებითი მასა გარდა x1, x2,...,x5 წერტილებისა და EX არის იმ საყრდენი წერტილის 

აბსცისა, რომლის მიმართ ღერძი წერტილოვანი მასებით წონასწორობაში იქნებოდა 

(იხ. ნახ. 6.1 ). 

 წერტილოვანი მასების (6.1) სახის განაწილების კანონისათვის 

(ერთეულოვანი ჯამური მასით) ეს ფაქტი ასე გამოითქმის: 

 


r

i
ii fEXx

1

0)(  

 

 xi       –1               0                1    1.3       2                3

 fi        0.1            0.15            0.3            0.25            0.2
EX

 

ნახ. 6.1 

 დამტკიცების გარეშე მოგვყავს მათემატიკური ლოდინის ძირითადი 

თვისებები, რომლებიც უშუალოდ მოწმდება დისკრეტული შემთხვევითი 

სიდიდისათვის. 

1) Ec=c, ანუ მუდმივის მათემატიკური ლოდინი ამ მუდმივის ტოლია. 

2) EcX=cEX, ანუ მუდმივი გადის მათემატიკური ლოდინის ნიშნის გარეთ. 
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3) E(c1X1+c2X2)=c1EX1+c2EX2,  ანუ წრფივი კომბინაციის მათემატიკური ლოდინი 

ლოდინების წრფივი კომბინაციის ტოლია. 

4) თუ X და Y შემთხვევითი სიდიდეები დამოუკიდებელია, მაშინ EXY=EXEY. 

 

 

დისპერსია, საშუალო კვადრატული გადახრა. დავიწყოთ მაგალითის განხილვით. 

განვიხილოთ ორი დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდე განაწილების შემდეგი 

კანონე–ბით:  

X1 
–3 1  

X2 
–90 45 

1/4 3/4  1/3 2/3 

 

 განხილულ მაგალითში ორივე შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური 

ლოდინი 0-ის ტოლია. მართლაც, EX1 = (–3)1/4 + 13/4 = 0, EX2 = (–90)1/3 + 452/3 = 0, 

მაგრამ ამ შემთხვევითი სიდიდეების განაწილებანი განსხვავდება იმით, რომ X1-ის 

შესაძლო მნიშვნელობები გაცილებით ახლოსაა მათემატიკურ ლოდინთან 

(ნულთან), ვიდრე X2 შემთხვევითი სიდიდისა. 

 შემთხვევითი სიდიდის მნიშვნელობების მათემატიკური ლოდინის მიმართ 

გაფანტულობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საზომს წარმოადგენს შემთხვევითი 

სიდიდის დისპერსია. 

  X შემთხვევითი სიდიდის დისპერსია (აღინიშნება DX-ით, D არის პირველი 

ასო ინგლისური სიტყვისა – Dispersion) ეწოდება (X–EX)2   შემთხვევითი  სიდიდის  

მათემატიკურ     ლოდინს                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

DX = E(X–EX)2 .     (6.10) 

მათემატიკური ლოდინის თვისებების გამოყენებით მივიღებთ, რომ 

DX = E(X–EX)2 = E(X2–2X EX+(EX) 2) = EX2–2 EXEX+(EX)2 = EX2–(EX)2,                  (6.11) 

სადაც,  EX2-ს ეწოდება X შემთხვევითი სიდიდის მეორე რიგის მომენტი.  

 მაგალითი 6.4 გამოვთვალოთ 5.2 მაგალითში მოცემული შემთხვევითი 

სიდიდის დისპერსია. 

  ამოხსნა. დისპერსია შეიძლება გამოვთვალოთ ორი ხერხით, (6.10)-ის ან 

(6.11)-ის გამოყენებით. მონაცემები და შესაბამისი გამოთვლები წარმოვადგინოთ 

შემდეგი ორი ხერხით: 

ცხრილი 6.2. პირველი ხერხი 

i Xi fi Xi fi (xi–EX)2 (xi–EX)2fi 

1  –1 -1  –1  0.10 –0.1 5.29 0,5290 

2  0  0  0   0.15 0 1.69 0,25350 
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3  1  1  1   0.3 0.3 0.09 0,0270 

4  2  2  2  0.25 0.5 0.49 0,1225 

5  3  3  3  0.20 0.6 2.89 0,5780 

   EX= =    EX=


5

1i
ii fx =1.3  

𝐷𝑋 = ∑(𝑥𝑖  − 𝐸𝑋)2𝑓𝑖 = 1.51

5

𝑖=1

 

ცხრილი 6.3. მეორე ხერხი 

 

 

მოვიყვანოთ დისპერსიის თვისებები: 

1) თუ c მუდმივია, მაშინ Dc =0. 

2) D(aX+b)=a2DX ე.ი. შემთხვევით სიდიდეზე მუდმივის დამატება მის დისპერსიას არ 

ცვლის, ხოლო მუდმივი მამრავლი კვადრატული ხარისხით გადის დისპერსიის 

ნიშნის გარეთ. 

3) თუ X და Y შემთხვევითი სიდიდეები დამოუკიდებელია, მაშინ D(X+Y) =DX+DY. 

 X შემთხვევითი სიდიდის საშუალო კვადრატული გადახრა (აღინიშნება X -ით) 

ეწოდება ამ შემთხვევითი სიდიდის დისპერსიიდან არითმეტიკულ კვადრატულ 

ფესვს:  

X = + DX .     (6.12) 

 X -ს ხშირად სტანდარტულ გადახრასაც უწოდებენ. გადახრის ამ 

მახასიათებლის შემოღება იმითაა მოტივირებული, რომ იგივე ზომის ერთეულებში 

გამოისახება, რაც X შემთხვევითი სიდიდე და მისი მათემატიკური ლოდინი.  

 ვთქვათ, X შემთხვევით სიდიდის მათემატიკური ლოდინია EX, ხოლო 

საშუალო კვადრატული გადახრა X. განვიხილოთ შემთხვევით სიდიდე 

 Y  = 
X

EXX




      (6.13) 

და გამოვთვალოთ მისი მათემატიკური ლოდინი და დისპერსია. მათემატიკური 

ლოდინისა და დისპერსიის თვისებებიდან გამომდინარე მივიღებთ, რომ EY=0 და 

 DY=1. მართლაც 

i xi fi xifi 
2
ix  ii fx2  

1  –1   -1 0.10 –0.1 1 0,1 

2  0   0 0.15 0 0 0 

3  1   1 0.30 0.3 1 0,3 

4  2   2 0.25 0.5 4 1 

5  3   3 0.20 0.6 9 1,8 

   EX= 


5

1i
ii fx =1.3  

 


5

1

22

i
ii fxEX 3.2 

DX = EX2–(EX)2 = 1.51 
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EY  =  E 














X

EXX
 = 

X

1
(EX–EX) = 0 

და 

 DY  =  D 














X

EXX
  =  (1/DX)D(X–EX) = 1. 

 (6.12) გარდაქმნას ჰქვია X შემთხვევითი სიდიდის ცენტრირება (მათემატიკური 

ლოდინის გამოკლება) და ნორმირება (X-ზე გაყოფა) ან უფრო მოკლედ 

შემთხვევითი სიდიდის სტანდარტიზაცია. 

 

 


