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ამ ნაწილში გავეცნობით შემთხვევითი სიდიდისა და მისი განაწილების კანონის 
ცნებებს.შემთხვევითი სიდიდეების  რიცხვითი მახასიათებლებს და მათ თვისებებს. 
ბოლოს სავარჯიშოდ გთავაზობთ ამოცანებს. 

 

მეხუთე და მეექვსე თავების ფრაგმენტები 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. 

 

 

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 
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 Ω სივრცე, მაშინ X 
შემთხვევითი სიდიდის ქვეშ იგულისხმება Ω-ზე განსაზღვრული  

X=X(ω), ω∈Ω, 

რიცხვითი ფუნქცია. ვინაიდან X-ის მნიშვნელობათა სიმრავლე, ისევე როგორც 
თვით Ω, სასრულია, ამიტომ X-ის რაიმე B სიმრავლეში მოხვედრის ალბათობა 
განისაზღვრება ელემენტარულ ხდომილობათა ალბათობების სასრული ჯამის ან 
მწკრივის ჯამის სახით: 

PX(B) = P{ω: X(ω)∈Β} = ∑
∈ω BXi

i
i

p
)(:

, 

სადაც pi=P({ωi}), i=1,2,..., ანუ X შემთხვევითი სიდიდის B სიმრავლეში (კერძოდ, [a,b]  
ინტერვალში) მოხვედრის ალბათობა იმ ელემენტარულ ხდომილობათა 
ალბათობების ჯამის ტოლია, რომლებიც X(ω) 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{ω: X(ω)=xj} = ∑
=ϖϖ jii xX

ip
)(:

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

ალბათობების საშუალებით: 
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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 

ω1 = (გგ),   ω2 = (გს),   ω3 = (სგ),   ω4 = (სს), 

სადაც „გ“ ნიშნავს გერბის მოსვლას, ხოლო „ს” საფასურის გამოჩენას შესაბამის 
ადგილებზე. თუ ახლა X არის გერბების რაოდენობა ორი მონეტის აგდებისას, მაშინ  

X(ω1) = 2,   X(ω2) = X(ω3) = 1,   X(ω4) = 0. 

 თუ ყველა ელემენტარული ხდომილობა ტოლი ალბათობისაა, მაშინ 

P{X=2} = P({ω1}) = 1/4, 

P{X=1} = P({ω2,ω3}) = P({ω2})+P({ω3}) = 1/2, 

P{X=0} = P({ω4}) = 1/4. 

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 Ω სივრცის 
სტრუქტურა, არც X(ω) 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 Ω-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(ω)=x} ალბათობების 
მოცემა აღარ არის საკმარისი. 

 ვთქვათ, x ნამდვილი რიცხვია და X არის შემთხვევითი სიდიდე, 
განსაზღვრული ელემენტარულ ხდომილობათა დისკრეტულ სივრცეზე. 
ნამდვილი ცვლადის 
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FX(x) = P{ω: X(ω)≤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; 

3) მარჯვნიდან უწყვეტობის თვისება: 
xy↓

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

ნებისმიერი (yn, n≥1) მიმდევრობისათვის, რომლისთვისაც yn≥x, n≥1, და 
∞→n

lim

yn=x, სრულდება  
∞→n

lim FX(yn) = FX(x)   ტოლობა. 

 იმის გამო, რომ {ω : X(ω)≤x2} = {ω : X(ω)≤x1}+{ω : x1<X(ω)≤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 
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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<X≤b}  = 

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 ≤ +∞. 

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

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

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

 ამრიგად, სამივე შემთხვევაში, საძიებელ ხდომილობათა ალბათობების 
გამოთვლა ხდება {X ≤  x} სახის ხდომილობათა ალბათობების მეშვეობით. 
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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: 


















≤

<≤

<≤+
<≤
<

=

+
=
∑

xx

xxxf

xxxff
xxxf
xx

xF

r

kk

k

i
i

X

roca

roca

roca

roca

roca

,1
.

,,

,,
,,
,,0

)(
1

1

3221

211

1



  

 

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) 
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 მაგალითი 5.3. აღვადგინოთ X-ის განაწილების კანონი, თუ  

ა) X შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქციის გრაფიკი მოცემულია ნახ. 5.3-
ზე 

 –1.2          –0.3                         2.0                3.8                 x

1

      0.55
      0.45

      0.15

 FX(x)

 
 

ნახ. 5.3. 

 

ბ) დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქციაა 
















≤
<≤
<≤
<≤
<≤−

−<

=

.7,1
,75,8.0
,52,65.0
,25.0,45.0
,5.03,15.0
,3,0

)(

x
x
x
x
x
x

xFX

roca

roca

roca

roca

roca

roca

 

 

ამოხსნა. ზემოთ აღნიშნული თვისებების გამო ადვილი საჩვენებელია, რომ 
განაწილების კანონს აქვს შემდეგი სახე:  

 

 

ა) 

X 
–1.2 –0.3 2 3.8 

0.15 0.3 0.1 0.45 

ბ) 

X 
–3 0.5 2 5 7 

0.15 0.3 0.2 0.15 0.2 
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§ 3      ორგანზომილებიანი შემთხვევითი სიდიდეები.  

 

X და Y დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდეებისაგან შედგენილ (X,Y) ვექტორს  

დისკრეტული შემთხვევითი ვექტორი ეწოდება. დისკრეტული ტიპის 
შემთხვევითი ვექტორის განაწილების კანონი განისაზღვრება მისი შესაძლო 
მნიშვნელობებისა და შესაბამისი ალბათობების მოცემით. განაწილების კანონი 
ადვილად ჩაიწერება შემდეგი ცხრილის საშუალებით: 

 

ცხრილი 5.1 

       Y 

X   

 

y1 

 

y2 

 

. . . 

 

ym 

x1 f11 f12 . . . f1m 

x2 f21 f22 . . . f2m 

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

xn fn1 fn2 . . . fnm 

 

სადაც x1,x2,...,xn არის X შემთხვევითი სიდიდის შესაძლო მნიშვნელობები, ხოლო 
y1,y2,...,ym – Y შემთხვევითი სიდიდისა, fij არის X-ის მიერ xi მნიშვნელობის და  Y-ის 
მიერ yj მნიშვნელობის ერთდროულად მიღების ალბათობა, i=1,2,...,n, j=1,2,...,m, 

სადაც  ∑ ∑ =
= =

n

i

m

j
ijf

1 1
1 .  ასეთ ცხრილს ეწოდება X და Y შემთხვევით სიდიდეთა 

ერთობლივი განაწილების კანონი ან მოკლედ, ერთობლივი განაწილება.  

 ორგანზომილებიანი შემთხვევითი ვექტორის განაწილების კანონიდან 
ადვილად მიიღება მისი ნებისმიერი კომპონენტის განაწილების კანონი. მართლაც, 
ვინაიდან  

{ } { }ji

m

ji yYxXxX ==∪==
=

,
1

, 

გვექნება 

fi•  ≡ P{X=xi } = ∑ ===
=

m

j
ji yYxXP

1
},{ ∑

=

m

j
ijf

1
   (5.17) 

და ანალოგიურად, 

f• j  ≡ P{Y=yj} ∑ ===
=

n

i
ji yYxXP

1
},{ = ∑

=

n

i
ijf

1
.   (5.18) 

ასეთი ხერხით მიღებულ განაწილების კანონებს, შესაბამისად X და Y შემთხვევითი 
სიდიდეების მარგინალური განაწილების კანონებს უწოდებენ. მაშასადამე, 
იმისათვის, რომ გამოვთვალოთ {X=xi} (შესაბამისად {Y=yj}) ხდომილობის fi•=P{X=xi} 
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(შესაბამისად f•j=P{Y=xj}) ალბათობა, საჭიროა შევკრიბოთ ცხრილის i-ურ სტრიქონში 
(j-ურ სვეტში) მოთავსებული ალბათობები. 

 

ცხრილი 5.2 

        Y 

X  

 

y1 

 

y2 

 

. . . 

 

ym 

 

x1 f11 f12 . . . f1m f1• 

x2 f21 f22 . . . f2m f2• 

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

xn fn1 fn2 . . . fnm fn• 

 f•1 f•2 . . . f•m 1 

 

  X და Y დისკრეტულ შემთხვევით სიდიდეებს ეწოდება 
დამოუკიდებელი, თუ ყოველი (i,j) წყვილისათვის  

fij  =  P{X = xi , Y = yj} = P{X = xi}.P{Y = yj}.   (5.19) 

 ამრიგად დამოუკიდებელი შემთხვევითი სიდიდეებისათვის 

fij =  fi •  f •j 

 მაგალითი 5.6. ვთქვათ ვაგორებთ ორ წესიერ კამათელს. X-ით აღვნიშნოთ 
პირველ კამათელზე, ხოლო Y-ით – მეორეზე მოსული ქულები. მაშინ (X,Y) 
წარმოადგენს ორგანზომილებიან დისკრეტულ შემთხვევით ვექტორს. ვნახოთ, 
როგორია ამ ვექტორის განაწილება და დავადგინოთ, არის თუ არა მისი 
კომპონენტები დამოუკიდებელი. 

 ამოხსნა. ალბათობის კლასიკური განსაზღვრების თანახმად, რადგან 
ექსპერიმენტის ყველა შესაძლო შედეგთა სიმრავლე 36-ელემენტიანია, ამიტომ 
თითოეული (i,j) წყვილის მოსვლის ალბათობა 1/36-ის ტოლია: fij={X=i,Y=j} = 1/36, 
i,j=1,2,...,6. ამავე დროს: 

6
1}{ ===• iXPfi ,     

6
1}{ ===• jYPf j  

და მაშასადამე,  

fij = fi• f •j 

 მაგალითი 5.7. 5.6 მაგალითის პირობებში შევამოწმოთ, არის თუ არა 
დამოუკიდებელი X და |X–Y| შემთხვევითი სიდიდეები. 

 ამოხსნა. ადვილი დასანახია,რომ 

P{X=3, |X–Y| = 4}= 0, 

ხოლო 



9 
 

P{X = 3} = 1/6,  P{|X–Y | = 4} = 4/36. 

ამრიგად, რადგან  

P{ X = 3, |X–Y | = 4} ≠  P{X = 3} P{ |X–Y | = 4}, 

X და |X–Y | შემთხვევითი სიდიდეები არ არის დამოუკიდებელი.   

 საზოგადოდ, ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცეზე განსაზღვრულ X და 
Y ფუნქციათა (X,Y) წყვილს ვუწოდოთ შემთხვევითი ვექტორი, თუ ყოველი x და y 
ნამდვილი რიცხვებისათვის განსაზღვრულია ალბათობა 

FX,Y(x, y) = P (X ≤ x, Y ≤ y ).    (5.20) 

FX,Y(X,Y) ფუნქციას (X,Y) შემთხვევითი ვექტორის განაწილების ფუნქცია ეწოდება. 
როგორც ქვემოთ ვნახავთ, შემთხვევითი ვექტორის  X და Y კომპონენტების 
განაწილების ფუნქციები განისაზღვრება FXY ფუნქციის საშუალებით და ამდენად 
თითოეული მათგანი შემთხვევით სიდიდეს წარმოადგენს. ამიტომ FX,Y(X,Y) 
ფუნქციას X და Y შემთხვევით სიდიდეთა ერთობლივ განაწილების ფუნქციასაც 
უწოდებენ. 

 ქვემოთ ვისარგებლებთ FX,Y(x, y) = F (x, y) შემოკლებული ჩანაწერით. 

 ჩამოვთვალოთ ერთობლივი განაწილების ფუნქციის თვისებები: 

1) ნებისმიერი (x, y)  წყვილისათვის 0≤F(x,y)≤1 და F(x,y) არაკლებადი ფუნქციაა 
თითოეული არგუმენტით. 

2) ნებისმიერი x -ისა და y -ისათვის  F (–∞,y)=F(x,–∞)=0, F(+∞,+∞)=1, სადაც 

F(–∞,y) = 
−∞→x

lim F(x,y), F(x,–∞) =
−∞→x

lim F(x,y), თუ F(+∞,+∞)=
+∞→
+∞→

y
x
lim F(x,y); 

3) განაწილების ფუნქცია მარჯვნიდან უწყვეტია თითოეული არგუმენტით. 

ერთგანზომილებიანი შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქციის (5.8) 
თვისების ანალოგს ორგანზომილებიან შემთხვევაში აქვს შემდეგი სახე: 

4) P{x1<X≤x2, y1<Y≤y2} = F(x2, y2) – F(x2, y1) – F(x1, y2) + F(x1, y1) ≥ 0,  

ნებისმიერი x1 ≤ x2 და y1 ≤ y2 რიცხვებისათვის. 

 თუ ცნობილია ერთობლივი განაწილების ფუნქცია, შეგვიძლია აღვადგინოთ 
ცალკეული შემთხვევითი სიდიდის (მარგინალური) განაწილების ფუნქცია: 

F (x, +∞) = FX (x),  F (+∞, y) = FY (y), 

სადაც F (x, +∞) =
+∞→x

lim  F(x,y), F(+∞,y)= 
+∞→x

lim F(x,y). 

 ამიტომ თუ (X,Y) წყვილი შემთხვევითი ვექტორია, მაშინ ამ ვექტორის 
თითოეული კომპონენტიც (ანუ X და Y) შემთხვევით სიდიდეს წარმოადგენს. 
შევნიშნოთ, რომ ჩვენი განსაზღვრის მიხედვით, შებრუნებული დებულება არ არის 
მართებული, ანუ X და Y შემთხვევითი სიდიდეებისაგან შედგენილი (X,Y)  წყვილი 
შეიძლება არ იყოს შემთხვევითი ვექტორი, რადგან X და Y შემთხვევითი 
სიდიდეების განაწილების FX (x) და FY(y) ფუნქციების ცოდნა არ არის (საზოგადოდ) 
საკმარისი X-ისა და Y-ის ერთობლივი განაწილების ფუნქციის განსაზღვრისათვის. 
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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 
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

nx
n
nx

n
nx 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. 
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 (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.  
 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 0.10 – 0,1 

2      0 0.15 0 

3      1 0.30 0,3 

4      2 0.25 0,5 

5      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 
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 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. 

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=EX⋅EY. 

 

 შემთხვევითი სიდიდის ფუნქციის მათემატიკური ლოდინი. ხშირად 
მოცემულია რაიმე X შემთხვევითი სიდიდე ცნობილი განაწილების კანონით და 
გვაინტერესებს Y=h(X) შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინის 
გამოთვლა, სადაც h(x) ნამდვილი x ცვლადის რაიმე ფუნქციაა. ამისათვის ჯერ 
შეიძლება დავადგინოთ Y შემთხვევითი სიდიდის განაწილება და შემდეგ 
გამოვთვალოთ მისი მათემატიკური ლოდინი. უფრო მარტივია Y=h(X) 
შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინი გამოითვალოს X-ის განაწილების 
ტერმინებში. 

 ვთქვათ Y=h(X) შემთხვევით სიდიდეს შეუძლია მიიღოს yj, j=1,2,… 
განსხვავებული მნიშვნელობა შესაბამისად PY(yj)=P(h(X)=yj) ალბათობით. 
დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდის განსაზღვრის თანახმად 

Eh(X)= ∑
j

jYj yPy )(  

 ცხადია, Y=h(X) შემთხვევითმა სიდიდემ შეიძლება მიიღოს yj მნიშვნელობა X 
სიდიდის მიერ რამდენიმე სხვადასხვა მნიშვნელობის მიღების შედეგად, რის 
გამოც h(X) სიდიდის განაწილება X-ის განაწილების საშუალებით შემდეგი 
ტოლობით განისაზღვრება 

PY(yj) =P(h(X)=yj) = ∑
= ji yxhi

iX xP
)(:

)( , 

საიდანაც ვიღებთ, რომ 

∑ ∑=∑=
= ji yxhi i

iXiiX
j

j xPxhxPyXEh
)(:

).()()()(    (6.5) 

  

გავარჩიოთ შესაბამისი მაგალითები. 

 მაგალითი 6.2. ვთქვათ, h(x)=x3–4x  და  X  შემთხვევითი სიდიდის 
განაწილების კანონია 

 

X 
–2 –1 0 2 

0.1 0.3 0.4 0.2 
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ა) დავადგინოთ Y = h(X)  შემთხვევითი სიდიდის განაწილების კანონი.  

ბ) გამოვთვალოთ Y = h(X)  შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინი. 

 ამოხსნა. 

ა) ცხადია, რომ h(–2)=h(0)=h(2)=0 და h(–1) = (–1)3–4⋅(–1)=3. ამიტომ Y შემთხვევითი 
სიდიდის შესაძლო მნიშვნელობებია 0 და 3. დავადგინოთ განაწილების კანონი. 
ამისათვის გამოვთვალოთ ალბათობები: P{Y=0} და P{Y=3}. რადგან {X=–2}, {X=0} და 
{X=2} ხდომილობები უთავსებადია, ალბათობათა შეკრების წესის თანახმად 
გვექნება:  

P{Y=0} = P{{X=–2}∪{X=0}∪{X=2}} = P{X=–2}+P{X=0}+P{X=2} = 0.1+0.4+0.2 = 0.7 

და P{Y=3}=P{X=–1}=0.3. ამიტომ საბოლოოდ, Y=h(X)  შემთხვევითი სიდიდის 
განაწილების კანონს ექნება შემდეგი სახე: 

 

Y 
0 3 

0.7 0.3 

 

რომლისთვისაც EY=0,9. 

ბ) ახლა გამოვთვალოთ EY.  (6.5) ფორმულის მიხედვით  

EY=h(–2)⋅0,1+h(–1)⋅0,3+h(0)⋅0,4+h(2)⋅0,2=0⋅0,1+3⋅0,3+0⋅0,4+0⋅0,2=0,9. 

 

 მედიანა, მოდა. შემთხვევითი სიდიდის საშუალო მნიშვნელობის მეორე 
მნიშვნელოვან მახასიათებელს წარმოადგენს მედიანა, რომელსაც ხშირად 
შემთხვევითი სიდიდის ცენტრალურ მნიშვნელობასაც უწოდებენ. შემთხვევითი 
სიდიდის მნიშვნელობათა დაჯგუფება მისი მათემატიკური ლოდინის მიმართ 
ყოველთვის არ არის მოხერხებული. მაგალითად, შემთხვევითმა სიდიდემ მცირე 
ალბათობით შეიძლება მიიღოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ამან არსებითი 
გავლენა მოახდინოს მისი მათემატიკური ლოდინის სიდიდეზე. გარდა ამისა 
შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინი შეიძლება არც არსებობდეს. ასეთ 
დროს შემთხვევითი სიდიდის ცენტრირების მიზნით ხშირად მედიანას იყენებენ. 
შემთხვევითი სიდიდის მედიანა მისი მათემატიკური ლოდინისაგან 
განსხვავებით, ყოველთვის არსებობს და მდგრადია შემთხვევითი სიდიდის 
ექსტრემალური მნიშვნელობის მიმართ, თუმცა ის ყოველთვის არ არის 
ერთადერთი. 

 X შემთხვევითი სიდიდის (ან მისი შესაბამისი განაწილების ფუნქციის) 
მედიანა ეწოდება ისეთ M რიცხვს, რომლისთვისაც სრულდება 

P(X ≤ M) ≥ 1/2, P(X ≥ M) ≥ 1/2   (6.7) 

უტოლობები. 
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 შევნიშნოთ, რომ (6.7) უტოლობათა წყვილი შემდეგი ორმხრივი უტოლობის 
ეკვივალენტურია 

1/2 ≤ FX (M) ≤ P (X = M) + 1/2. 

 მოვიყვანოთ მაგალითი დისკრეტული ტიპის განაწილების მედიანის პოვნაზე.  

 მაგალითი  6.3. მოცემულია X შემთხვევითი სიდიდის განაწილების კანონი 

 

X 
–1.2 –0.3 2 3.8 

0.2 0.25 0.1 0.45 

 

ა)  გამოთვალეთ მედიანის რიცხვითი მნიშვნელობა.  

ბ) გამოსახეთ მედიანა გრაფიკულად. 

 ამოხსნა. ა) ამოცანის პირობის თანახმად, p1=0.2, p2=0.25, p3=0.1, p4=0.45. 
ამიტომ F განაწილების ფუნქციას ექნება შემდეგი სახე: 














≤
<≤
<≤−

−<≤−
−<

=

.8.3,1
,8.30.2,55.0

,0.23.0,45.0
,3.02.1,2.0
,2.1,0

)(

x
x
x
x
x

xF  

განმარტების თანახმად, როგორც ვხედავთ, F(x)<1/2, როცა x<2 და F(x)≥1/2,როცა x≥2. 
       F(x)

                  –1.2         –0.3                      M=2            3.8                    x

 1

  p=Ѕ  0.55

 0.45

 0.2

 

ამიტომ მედიანის მნიშვნელობა იქნება M=2. 

ბ) 

 

       F(x)

                  –1.2         –0.3                      M=2            3.8                    x

 1

  p=Ѕ  0.55

 0.45

 0.2
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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 + 1⋅3/4 = 0, EX2 = (–90)⋅1/3 + 45⋅2/3 = 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    0.10 –0.1 5.29 0,5290 

2    0     0.15 0 1.69 0,25350 

3    1     0.3 0.3 0.09 0,0270 

4    2    0.25 0.5 0.49 0,1225 

5    3    0.20 0.6 2.89 0,5780 

       EX= ∑
=

5

1i
ii fx =1.3  

𝐷𝐷𝐷𝐷 = �(𝑥𝑥𝑖𝑖  − 𝐸𝐸𝐷𝐷)2𝑓𝑓𝑖𝑖 = 1.51
5

𝑖𝑖=1
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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 σX -ით) 
ეწოდება ამ შემთხვევითი სიდიდის დისპერსიიდან არითმეტიკულ კვადრატულ 
ფესვს:  

σX = + DX .     (6.12) 

 σX -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 σX. განვიხილოთ შემთხვევით სიდიდე 

 Y  = 
X

EXX
σ
−       (6.13) 

და გამოვთვალოთ მისი მათემატიკური ლოდინი და დისპერსია. მათემატიკური 
ლოდინისა და დისპერსიის თვისებებიდან გამომდინარე მივიღებთ, რომ EY=0 და 

 DY=1. მართლაც 

EY  =  E 







σ
−

X

EXX  = 
Xσ

1 (EX–EX) = 0 

და 

 DY  =  D 







σ
−

X

EXX   =  (1/DX)D(X–EX) = 1. 

i  fi xifi 
2
ix  ii fx2  

1     -1 0.10 –0.1 1 0,1 

2     0 0.15 0 0 0 

3     1 0.30 0.3 1 0,3 

4     2 0.25 0.5 4 1 

5     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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 (6.12) გარდაქმნას ჰქვია X შემთხვევითი სიდიდის ცენტრირება (მათემატიკური 
ლოდინის გამოკლება) და ნორმირება (σX-ზე გაყოფა) ან უფრო მოკლედ 
შემთხვევითი სიდიდის სტანდარტიზაცია. 

 

 ორგანზომილებიანი შემთხვევითი სიდიდის რიცხვითი მახასიათებლები. 

ვთქვათ, (X,Y) ვექტორის კომპონენტების მათემატიკური ლოდინი შესაბამისად 
EX-ის და EY-ის ტოლია. მაშინ (EX,EY) რიცხვით ვექტორს უწოდებენ (X,Y) 
შემთხვევითი ვექტორის მათემატიკურ ლოდინს (ან ლოდინების ვექტორს). (EX,EY) 
ვექტორის კომპონენტებს აქვს ერთგანზომილებიანი შემთხვევითი სიდიდის 
მათემატიკური ლოდინის ყველა თვისება და ამიტომ ჩვენ მათ აღარ გავიმეორებთ.  

 განვსაზღვროთ ორგანზომილებიანი შემთხვევითი სიდიდის სხვა 
რიცხვითი მახასიათებლები. 

 X  და Y  შემთხვევითი სიდიდეების კოვარიაცია ეწოდება ამ სიდიდეთა 
მათივე მათემატიკური ლოდინებიდან გადახრების ნამრავლის მათემატიკურ 
ლოდინს:  

cov(X,Y) = E[(X–EX)(Y–EY)].     (6.17) 

მათემატიკურ ლოდინის თვისებების გამოყენებით, ადვილი საჩვენებელია, რომ 

cov(X,Y) = EXY–EXEY,     (6.18) 

სადაც 

EXY = ∑ ∑ ⋅⋅
= =

n

i

m

j
ijji pyx

1 1
     (6.19) 

 შევნიშნოთ, რომ თუ X და Y შემთხვევითი სიდიდეები დამოუკიდებელია, 
მაშინ EXY = EX⋅EY და  

cov(X,Y) = 0.     (6.21) 

 (6.17) ფორმულიდან გამომდინარეობს, რომ შემთხვევითი სიდიდის დისპერსია 
შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ამ შემთხვევითი სიდიდის თავის თავთან 
კოვარიაცია. მართლაც, კოვარიაციის განსაზღვრების თანახმად,  

cov(X,X) = E(X–EX)(X–EX) = E(X–EX)2 = DX . 

კოვარიაციას გააჩნია შემდეგი თვისებები: 

1) cov(X,Y) = cov(Y,X) – კოვარიაცია სიმეტრულია. 

2) cov(X1+X2,Y) = cov(X1,Y)+cov(X2,Y) – კოვარიაცია ადიციურია. 

3) cov(aX+b,Y) = acov(X,Y) – შემთხვევით სიდიდეზე მუდმივი სიდიდის დამატება 
მის კოვარიაციას მეორე შემთხვევით სიდიდესთან არ ცვლის, ხოლო მუდმივი 
მამრავლი გადის კოვარიაციის ნიშნის გარეთ. 

4) თუ X და Y შემთხვევითი სიდიდეები დამოუკიდებელია, მაშინ cov(X,Y) = 0. 



18 
 

 კოვარიაცია ახასიათებს კავშირს ორ შემთხვევით სიდიდეს შორის. 
სახელდობრ, როგორც კოვარიაციის (6.17) განსაზღვრებიდან ჩანს, ის წარმოადგენს 
ორი შემთხვევითი სიდიდის მათი საშუალოების მიმართ ყოფაქცევის "მსგავსების" 
საზომს: კოვარიაცია დადებითია, თუ X და Y შემთხვევითი სიდიდეები საშუალოდ 
ერთსა და იმავე მხარეს იხრებიან შესაბამისად EX და EY მნიშვნელობებიდან და ის 
უარყოფითია, თუ X და Y შემთხვევითი სიდიდეები EX და EY მნიშვნელობებიდან 
საშუალოდ სხვადასხვა მხარეს არიან გადახრილი. საზოგადოდ კოვარიაციის 
კოეფიციენტმა შეიძლება მიიღოს ნებისმიერი რიცხვითი მნიშვნელობა (–∞ ,∞) 
ინტერვალიდან.  

 ორ შემთხვევით სიდიდეს შორის დამოკიდებულების დასახასიათებლად 
უფრო მოხერხებულია ე.წ. კორელაციის კოეფიციენტის შემოღება. 

X  და Y   შემთხვევითი სიდიდეების კორელაციის კოეფიციენტი ეწოდება რიცხვს  

ρ(X,Y) = 
YX

YX
DYDX
YX

σσ
=

),(cov),(cov .   (6.22)  

როგორც ვხედავთ, მოხდა კოვარიაციის კოეფიციენტის მხოლოდ ნორმირება, 
მასშტაბის შეცვლა, მაგრამ ამ ნორმირებას აქვს გარკვეული ალბათური შინაარსი, 
რომელიც კარგად ჩანს კორელაციის კოეფიციენტის ქვემოთ ჩამოთვლილი 
თვისებებიდან: 

10 ρ(X,Y) = ρ(Y,X), 

20 ρ(aX,Y) = sign a ρ(X,Y),   სადაც   sign a = 








>+
=
<−

,0,1
,0,0
,0,1

a
a
a

Tu

Tu

Tu

 

30 |ρ(X,Y)| ≤ 1 , 

40 თუ X და Y შემთხვევითი სიდიდეები დამოუკიდებელია, მაშინ ρ(X,Y) = 0.  

50 |ρ(X,Y)|=1 მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა Y = aX+b რაიმე ნამდვილი a და b 
რიცხვებისათვის ანუ,  X და Y შემთხვევით სიდიდეებს შორის არსებობს წრფივი 
კავშირი, ამასთან a>0  მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ρ=1 და a<0 მაშინ და 
მხოლოდ მაშინ, როდესაც ρ=−1. 

 საზოგადოდ 40 თვისების შებრუნებული დებულება, რომ "თუ ρ(X,Y)=0, 
მაშინ X და Y შემთხვევითი სიდიდეები დამოუკიდებელია", არ არის სწორი. როცა 
ρ(X,Y)=0 ამბობენ, რომ X და Y შემთხვევითი სიდიდეები არაკორელირებულია. 
არსებობს ერთადერთი კლასი უწყვეტი შემთხვევითი სიდიდეებისა, 
რომელთათვისაც არაკორელირებისა და დამოუკიდებლობის ცნებები ემთხვევა. 
კერძოდ, ეს არის კლასი ნორმალურად განაწილებული შემთხვევითი 
სიდიდეებისა. მოვიყვანოთ მაგალითი იმისა, რომ არაკორელირებულობიდან არ 
გამომდინარეობს შემთხვევით სიდიდეთა დამოუკიდებლობა.  
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 მაგალითი 6.5. გამოვთვალოთ X და |X–Y| შემთხვევითი სიდიდეების 
კოვარიაციის კოეფიციენტი, სადაც X და Y  მაგალით 5.6-შია განსაზღვრული. 

 ამოხსნა. X და |X–Y| შემთხვევითი სიდიდეების ერთობლივი და 
მარგინალური განაწილების კანონები მოიცემა ცხრილით 

|X–Y|  

X 
0 1 2 3 4 5 fi. 

1 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6 

2 1/36 2/36 1/36 1/36 1/36 0 1/6 

3 1/36 2/36 2/36 1/36 0 0 1/6 

4 1/36 2/36 2/36 1/36 0 0 1/6 

5 1/36 2/36 1/36 1/36 1/36 0 1/6 

6 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6 

f .j 6/36 10/3 8/36 6/36 4/36 2/36 1 
 

საიდანაც ვპოულობთ, რომ  

EX = ∑
=

6

1j
j.P{X=j }= ∑

=

6

1j
j.(1/6) = (1+2+3+4+5+6)/6 = 21/6 = 7/2,  

EY = ∑
=

6

1i
i.P{Y|=i} = 0(6/36)+...+5(2/36) = 35/18  

და ასევე,  

EXY = ∑ ∑ ==⋅
= =

6

1

6

1
},{

j i
jYiXjPi  =  1.0.(1/36)+...+1.5.(1/36)+2.0.(1/36)+...+6.5.(1/36) = 245/36. 

მაშასადამე, cov(X,Y) = 245/36–(7/2)(35/18) = 0 ანუ ρ(X,Y)=0,  მიუხედავად იმისა, რომ 
როგორც ვაჩვენეთ 6.9 მაგალითში X და Y შემთხვევითი სიდიდეები არ არიან 
ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი. სხვანაირად რომ ვთქვათ, ρ(X,Y)=0 
ტოლობიდან არ გამომდინარეობს X და Y შემთხვევითი სიდიდეების 
დამოუკიდებლობა.  
 ნებისმიერი X და Y შემთხვევითი სიდიდეებისათვის სრულდება შემდეგ 
ტოლობა: 

D(X+Y) = E((X+Y)–E(X+Y))2 = E((X–EX)+(Y–EY))2 = 

= E((X–EX)2 +2(X–EX)(Y–EY)+(E–EY)2). 

ამრიგად, 
D(X+Y) = DX+DY+2cov(X,Y). 

 ეს ფაქტი სამართლიანია შესაკრებთა ნებისმიერი სასრული 
რაოდენობისათვის: 

( )∑+∑=





 ∑

<== ji
ji

n

i
i

n

i
i XXDXXD ,cov2

11
. 
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სავარჯიშოები 

 
1.  აგდებენ სამ სიმეტრიულ მონეტას. დაწერეთ გერბის მოსვლის რაოდენობათა 

განაწილების კანონი და ააგეთ განაწილების ფუნქციის გრაფიკი. 

 

2. დისკრეტული X შემთხვევითი სიდიდის განაწილების კანონია 

 

X 
–2 2 3 

0.2 0.3 0.5 

 

ანუ  X  შემთხვევითი სიდიდე იღებს მნიშვნელობებს -2, 2 და 3-ს შესაბამისად 0.2, 
0.3 და 0.5 ალბათობით. იპოვეთ   𝑌𝑌 = 𝐷𝐷2  შემთხვევითი სიდიდის 
განაწილების კანონი. 

  

3.   X შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქციაა FX(x). როგორია Y = aX +b  

შემთხვევითი სიდიდის FY (x) განაწილების ფუნქცია, სადაც a (a>0) და b  

მუდმივებია? 

 

4. გვაქვს X1, X2, X3 დამოუკიდებელი ერთნაირად განაწილებული შემთხვევითი 
სიდიდეები, რომელთა საერთო განაწილებაა 

X 
1 2 3 

1/3 1/3 1/3 

 

იპოვეთ  X = max(X1, X2, X3)  შემთხვევითი სიდიდის განაწილების კანონი. 

 

5.  X  შემთხვევითი სიდიდე იღებს მნიშვნელობებს 1 და 0-ს შესაბამისად  p  და  1-p 
ალბათობით. მისი დისპერსიაა  3/16. რისი ტოლია p? რა უდიდესი მნიშვნელობა 
შეიძლება მიიღოს X შემთხვევითი სიდიდის სტანდარტულმა გადახრამ? 

 

6.  გამოთვალეთ X დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდის [EX–DX, EX+DX]  

შუალედში მოხვედრის ალბათობა, თუ მისი განაწილების კანონია 

X 
–1 0 1 2 

0.3 0.1 0.4 0.2 
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7. შემთხვევითი სიდიდის მნიშვნელობებია 𝑥𝑥1 = 1,  𝑥𝑥2 = 2,  𝑥𝑥3 = 3.  ასევე  

ცნობილია, რომ EX = 2.3 და DX = 0.41.  იპოვეთ, რა ალბათობით იღებს 
შემთხვევითი სიდიდე ამ მნიშვნელობებს. 

 

8.   X  და Y  შემთხვევითი სიდიდეების ერთობლივი განაწილება შემდეგი 
პირობებით განისაზღვრება: 

 P(XY=0) = 1,   

P(X=1) = P(X= -1) = 1/4, 

P(Y=1) = P(Y= -1) = 1/4. 

იპოვეთ EX, EY, DX, DY, Cov(X,Y). 

 

9.  ოცდაათი რიცხვიდან (1, 2,…, 29, 30) შემთხვევითი შერჩევით დაბრუნების 
გარეშე ირჩევენ 10 რიცხვს. რისი ტოლია არჩეული რიცხვების მათემატიკური 
ლოდინი? 

 

10. ვთქვათ 𝐷𝐷1,𝐷𝐷2, …,  𝐷𝐷𝑛𝑛  დამოუკიდებელი ერთნაირად განაწილებული 
შემთხვევითი სიდიდეების მიმდევრობაა, მათემატიკური ლოდინით 𝜇𝜇 და 
დისპერსიით 𝜎𝜎2. შემთხვევითი სიდიდე  𝜏𝜏 არ არის დამოკიდებული 𝐷𝐷1,𝐷𝐷2, …,  𝐷𝐷𝑛𝑛  
სიდიდეებისგან და იღებს მთელ დადებით მნიშვნელობებს 1-დან n-მდე. 
ამასთან 𝐸𝐸𝜏𝜏 = 𝑏𝑏. იპოვეთ 𝐷𝐷1 +  𝐷𝐷2+, … , + 𝐷𝐷𝜏𝜏     შემთხვევითი სიდიდის 
მათემატიკური ლოდინი. 
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