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TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG

Lựa chọn vị trí làm việc
Một người có thể lựa chọn giữa hai vị trí làm việc. Vị trí thứ nhất là tại một văn phòng và
nhận một mức lương tháng cố định là 6 triệu đồng. Vị trí thứ hai là tại một đơn vị kinh
doanh và nhận lương tháng theo số hợp đồng ký được. Mỗi hợp đồng ký được sẽ được
nhận 5 triệu đồng. Biết rằng, số hợp đồng ký được trong tháng có thể là 0, 1, 2 hoặc 3 hợp
đồng với khả năng xảy ra tương ứng là 10%, 30%, 40% và 20%.
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Làm thế nào để có thể so sánh, đánh giá về mức lương trong hai vị trí trên
để từ đó đưa ra lựa chọn?
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MỤC TIÊU

• Hiểu khái niệm biến ngẫu nhiên và phân biệt được hai loại biến ngẫu nhiên.
• Lập được bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc.
• Tính các tham số: kỳ vọng toán, phương sai, độ lệch chuẩn và áp dụng trong

phân tích kinh tế.
• Biết sử dụng quy luật Không – Một và quy luật Nhị thức để tính xác suất và các

tham số đặc trưng.
• Hiểu khái niệm biến ngẫu nhiên 2 chiều rời rạc và tính được một số tham số

đặc trưng.
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• Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài tập của buổi học trước.
• Đọc tài liệu: Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán của NXB Đại học KTQD.
• Theo dõi chi tiết các ví dụ, tự tính các kết quả để kiểm tra.
• Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên.
• Tham khảo các thông tin từ trang Web của môn học.

HƯỚNG DẪN HỌC
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NỘI DUNG

Khái niệm và phân loại biến ngẫu nhiên

Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc

Các tham số đặc trưng: kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn

Biến ngẫu nhiên phân phối Không – một 

Khái niệm và các tham số của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc

Biến ngẫu nhiên phân phối Nhị thức 
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1.2.  Phân loại biến ngẫu nhiên

1.  KHÁI NIỆM BIẾN NGẪU NHIÊN

1.1.  Khái niệm 

1.3.  Biến ngẫu nhiên và biến cố
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1.1.  KHÁI NIỆM 

• Định nghĩa: Biến ngẫu nhiên là một biến số mà trong kết quả của phép thử nó sẽ
nhận một và chỉ một trong các giá trị có thể có của nó tùy thuộc vào sự tác động của
các nhân tố ngẫu nhiên.
Ký hiệu biến ngẫu nhiên: X, Y, Z... hoặc có thể đặt tên theo ý nghĩa của biến.

• Ví dụ 1: Đặt Y là số chấm xuất hiện khi gieo con xúc sắc 1 lần thì:
 Y là biến số, có thể nhận các giá trị là 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 Sau khi gieo con xúc sắc thì Y nhận đúng 1 trong 6 giá trị trên.
Vậy Y là 1 biến ngẫu nhiên, có thể viết là Y = {1; 2; 3; 4; 5; 6}.

• Ví dụ 2: Đặt T là thời gian hành khách phải chờ xe buýt tại 1 bến, biết rằng cứ 15 phút
lại có một chuyến xe.
 T là biến số, có thể nhận giá trị bất kỳ thuộc nửa đoạn [0;15) phút.
 Với mỗi hành khách đến bến thì T nhận đúng một giá trị trong khoảng trên.
 Vậy: T là biến ngẫu nhiên, có thể viết là T  [0;15).
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1.2.  PHÂN LOẠI BIẾN NGẪU NHIÊN

• Biến ngẫu nhiên rời rạc: là biến ngẫu nhiên mà giá trị có thể có của nó lập thành một
tập hợp hữu hạn hoặc đếm được. Nói cách khác, ta có thể liệt kê tất cả các giá trị của
biến ngẫu nhiên đó.
 Biến ngẫu nhiên trong Ví dụ 1 thuộc loại rời rạc.
 Nếu biến rời rạc X có n giá trị có thể có là x1, x2,…, xn, khi đó ta viết:

X = {x1, x2,…, xn}
• Biến ngẫu nhiên liên tục: là biến ngẫu nhiên mà tập các giá trị có thể có của nó lấp

đầy một khoảng trên trục số.
Biến ngẫu nhiên trong ví dụ 2 thuộc loại liên tục.
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1.3. BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ BIẾN CỐ

• Với X = {x1, x2,…, xn} thì:
 Việc (X = xi) với i = 1,2,…, n là các biến cố ngẫu nhiên.
 Các quan hệ của X với các con số đều tạo thành biến cố.

• Ví dụ: Biến ngẫu nhiên X là số chấm xuất hiện khi gieo con xúc sắc 1 lần thì X = {1; 2; 3;
4; 5; 6}
 (X = 2) là biến cố “được mặt có 2 chấm” là biến cố ngẫu nhiên
 (X = 2,5) là biến cố không thể có
 (X > 0) là biến cố chắc chắn
 Biến cố (X  2) bằng tổng hai biến cố (X = 1) + (X = 2)
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2.2. Tính chất của bảng phân phối xác suất

2. BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT 

2.1. Lập bảng phân phối xác suất

10
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2.1. LẬP BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT 

• Xét X = {x1, x2,…, xn}:
 (X = xi) là các biến cố ngẫu nhiên.
 Ký hiệu pi = P(X = xi) là các xác suất tương ứng .
 Khi đó, sự tương ứng giữa xi và pi được thể hiện qua một bảng gọi bảng phân phối

xác suất của biến ngẫu nhiên X.
• Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X:

X x1 x2 … xn

P p1 p2 … pn
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VÍ DỤ LẬP BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

• Ví dụ 1: Tung một con xúc sắc cân đối, đồng chất trên mặt phẳng cứng 1 lần. Đặt X
là số chấm xuất hiện. Hãy lập bảng phân phối xác suất của X.

• Giải:
 X = {1; 2; 3; 4; 5; 6}
 pi = P(X = xi) = 1/6 với i = 1,2,…,6.
 Ta có bảng phân phối xác suất của X:

X 1 2 3 4 5 6

P
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VÍ DỤ LẬP BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

13

• Ví dụ 2: Một hộp có 10 sản phẩm gồm 8 chính phẩm và 2 phế phẩm. Lấy đồng thời hai
sản phẩm từ hộp. Đặt Y là số chính phẩm lấy được. Lập bảng phân phối xác suất của Y.

• Giải:
 Y là số chính phẩm lấy được trong số 2 sản phẩm => Y = {0; 1; 2}
 Ta tính các xác suất tương ứng:

 Ta có bảng phân phối xác suất của Y:

2
2
2
10

1 1
2 8

2
10

2
8
2
10

C 1P(Y 0) 0,022
C 45
C .C 16P(Y 1) 0,356
C 45
C 28P(Y 2) 0,622
C 45

   

   

   

Y 0 1 2
P 0,022 0,356 0,622
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2.2. TÍNH CHẤT CỦA BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

• Tính chất:
0 ≤ pi ≤ 1

• Các bảng phân phối xác suất đều phải thỏa mãn hai tính chất này, nếu không thỏa mãn
thì đó không phải là bảng phân phối xác suất.

n

i 1 2 n
i 1

p p p ... p 1
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3.2.  Phương sai và Độ lệch chuẩn

3.  CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG

3.1.  Kỳ vọng toán 
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3.1.  KỲ VỌNG TOÁN 

• Định nghĩa: Kỳ vọng toán của biến ngẫu nhiên rời rạc X, ký hiệu là E(X), là tổng của
các tích giữa các giá trị có thể có của biến ngẫu nhiên với xác suất tương ứng.

• Nếu biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận một trong các giá trị có thể có x1, x2,…, xn
với xác suất tương ứng p1, p2,…, pn thì:

• Ví dụ 1: Lợi nhuận (tỷ đồng) của hai dự án A và B, ký hiệu XA và XB có bảng phân
phối xác suất như sau, hãy tính và so sánh hai kỳ vọng toán của lợi nhuận hai dự án.

• Giải:
E(XA) = –2  0,2 + 3  0,6 + 10  0,2 = 3,4 ( tỷ đồng)
E(XB) = 1  0,4 + 4  0,4 + 9  0,2 = 3,3 ( tỷ đồng)
Như vậy về kỳ vọng, lợi nhuận dự án A lớn hơn lợi nhuận dự án B.

XA –2 3 10

P 0,2 0,6 0,2
XB 1 4 9
P 0,4 0,4 0,2

n

1 1 2 2 n n i i
i 1

E(X) x p x p ... x p xp
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Ý NGHĨA VÀ ỨNG DỤNG CỦA KỲ VỌNG TOÁN

• Kỳ vọng toán là giá trị trung bình theo xác suất của các giá trị của biến ngẫu nhiên. Nó
thể hiện xu thế trung tâm của biến ngẫu nhiên ấy.

• Trong kinh tế, kỳ vọng toán đặc trưng cho năng suất trung bình của một phương án sản
suất, lợi nhuận trung bình của một danh mục đầu tư, trọng lượng trung bình hoặc tuổi
thọ trung bình của một loại sản phẩm,... Do đó trong kinh tế, kỳ vọng toán là một tiêu
chuẩn để ra quyết định khi có nhiều phương án lựa chọn khác nhau.

• Kỳ vọng toán có đơn vị là đơn vị của biến ngẫu nhiên.

17
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TÍNH CHẤT CỦA KỲ VỌNG TOÁN

Với c là hằng số, X và Y là các biến ngẫu nhiên
• Tính chất:
 E(c) = c.
 E(cX) = c.E(X).
 E(X + Y) = E(X) + E(Y).
 E(XY) = E(X).E(Y) nếu X, Y là độc lập

• Từ các tính chất suy ra:
 E(c + X) = c + E(X)
 E( X – Y) = E(X) – E(Y)
 E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y).

18
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3.2. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN

• Định nghĩa – Phương sai: Phương sai của biến ngẫu nhiên X, ký hiệu là V(X), là kỳ
vọng toán của bình phương sai lệch của biến ngẫu nhiên so với kỳ vọng toán của nó.

• Khi tính toán ta thường dùng công thức:

• Trong đó (nếu X là rời rạc)

 2V(X) E X E(X) 

 22V(X) E(X ) E(X) 

n
2 2

i i
i 1

E(X ) x p
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Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG SAI

• Phương sai phản ánh mức độ phân tán của các giá trị của biến ngẫu nhiên xung quanh
giá trị trung bình của nó là kỳ vọng toán.

• Tùy từng nội dung của biến ngẫu nhiên, phương sai đặc trưng cho: độ phân tán, độ
biến động, độ rủi ro, độ ổn định, độ đồng đều, độ chính xác,… Do đó trong kinh tế,
phương sai là một tiêu chuẩn để ra quyết định trong trường hợp có nhiều phương án
lựa chọn khác nhau.

• Lưu ý:
 Phương sai càng lớn thì ta nói biến ngẫu nhiên càng biến động, càng dao động,

càng phân tán…
 Phương sai càng nhỏ thì ta nói biến ngẫu nhiên càng ổn định, càng tập trung, càng

đồng đều…
 Đơn vị của phương sai là bình phương đơn vị của biến ngẫu nhiên, chẳng hạn nếu

X đơn vị là mét thì V(X) có đơn vị là mét2.
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ĐỘ LỆCH CHUẨN

• Vì đơn vị của phương sai là bình phương đơn vị của biến, nên không thể so sánh
phương sai với kỳ vọng hay với giá trị của biến => đưa ra một tham số là căn bậc hai
của phương sai, gọi là độ lệch chuẩn.

• Định nghĩa – Độ lệch chuẩn: Độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên X, ký hiệu là σX
hoặc σ(X), là căn bậc hai của phương sai của X

• Ý nghĩa của độ lệch chuẩn tương tự ý nghĩa của phương sai, chỉ khác là độ lệch
chuẩn có đơn vị là đơn vị của biến ngẫu nhiên. Vì vậy, có thể so sánh độ lệch chuẩn
với giá trị có thể có hay kỳ vọng của biến ngẫu nhiên.

X V(X) 
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VÍ DỤ – PHƯƠNG SAI, ĐỘ LỆCH CHUẨN

• Ví dụ 2: Lợi nhuận (tỷ đồng) của hai dự án A và B, ký hiệu XA và XB có bảng phân phối
xác suất như sau, hãy tính và so sánh hai phương sai, độ lệch chuẩn của lợi nhuận hai
dự án.

• Giải:
Với dự án A:

E(XA) = 3,4 (theo kết quả đã tính từ Ví dụ 1)
E(X2

A) = (–2)2  0,2 + 32  0,6 + 102  0,2 = 26,2
Suy ra: V(XA) = E(X2

A) – (E(XA))2 = 26,2 – 3,42 = 14,64

Và: (tỷ đồng).
• Vậy: lợi nhuận dự án A có phương sai là 14,64 (tỷ đồng)2 và độ lệch chuẩn là 3,83

(tỷ đồng).

XA –2 3 10

P 0,2 0,6 0,2

XB 1 4 9

P 0,4 0,4 0,2

AX AV(X ) 14,64 3,83   
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VÍ DỤ – PHƯƠNG SAI, ĐỘ LỆCH CHUẨN

23

Tương tự với dự án B ta có:

E(XB) = 3,3 (theo kết quả đã tính từ Ví dụ 1)

E(X2
B) = 12  0,4 + 42  0,4 + 92  0,2 = 16,5

=> V(XB) = 16,5 – 3,32 = 5,61

Vậy: Lợi nhuận dự án B có phương sai là 5,61 (tỷ đồng)2 và độ lệch chuẩn là 2,37 (tỷ đồng).
Nhận xét:
• V(XA) > V(XB) => lợi nhuận của dự án A là biến động hơn (hay lợi nhuận dự án B là ổn

định hơn) => dự án A có rủi ro nhiều hơn.
• E(XA) > E(XB) => lợi nhuận trung bình của dự án A cao hơn.
• Vậy, dự án A có lợi nhuận trung bình cao hơn nhưng lại nhiều rủi ro hơn. Còn dự án B

tuy có lợi nhuận trung bình nhỏ hơn nhưng lại ổn định hơn (ít rủi ro hơn).
=> Những thông tin so sánh đánh giá này sẽ giúp nhà đầu tư quyết định lựa chọn.

BX 5,61 2,37  
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TÍNH CHẤT CỦA PHƯƠNG SAI

Với c là hằng số, X và Y là các biến ngẫu nhiên

• Tính chất:

V(c) = 0.

V(cX) = c2V(X).

V(X  Y) = V(X) + V(Y) nếu X, Y là độc lập

• Từ các tính chất suy ra:

V(c + X) = V(X)

24
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GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP

Một người có thể lựa chọn giữa hai vị trí làm việc. Vị trí thứ nhất là tại một văn phòng và
nhận một mức lương tháng cố định là 6 triệu đồng. Vị trí thứ hai là tại một đơn vị kinh doanh
và nhận lương tháng theo số hợp đồng ký được. Mỗi hợp đồng ký được sẽ được nhận
5 triệu đồng. Biết rằng, số hợp đồng ký được trong 1 tháng có thể là 0, 1, 2 hoặc 3 hợp đồng
với khả năng tương ứng là 10%, 30%, 40% và 20%. Làm thế nào để có thể so sánh, đánh
giá về mức lương trong hai vị trí trên để từ đó đưa ra lựa chọn?
Giải:
• Để có thể so sánh, đánh giá về mức lương trong hai vị trí trên ta sẽ dựa vào việc so

sánh kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của lương tháng trong 2 trường hợp.
• Với lựa chọn thứ nhất thì lương tháng là một hằng số c = 6

E(c) = c = 6 (triệu đồng)
V(c) = 0; σc = 0

Vậy lựa chọn thứ nhất có mức lương trung bình là 6 triệu đồng và không có rủi ro.

.

25



v1.0014109216 26

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP

26

• Với lựa chọn thứ hai
 Đặt X là số hợp đồng ký được trong tháng và Y là lương tháng

=> Y = 5X => Ta cần tính E(Y) và V(Y)
 Để tính E(Y) và V(Y) => cần tính E(X) và V(X)
 Theo bài ra ta có bảng phân phối xác suất của X:

E(X) = 0  0,1 + 1  0,3 + 2  0,4 + 3  0,2 = 1,7 (hợp đồng)
E(X2) = 02  0,1 + 12  0,3 + 22  0,4 + 32  0,2 = 3,7
V(X) = 3,7 – 1,72 = 0,81 (hợp đồng)2

σX = 0,9 (hợp đồng)

Số hợp đồng (X) 0 1 2 3

Xác suất 0,1 0,3 0,4 0,2
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GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP

27

• Từ đó suy ra:
E(Y) = E(5X) = 5.E(X) = 5  1,7 = 8,5 (triệu đồng)
V(Y) = V(5X) = 52V(X) = 25V(X) = 25  0,81 = 20,25 (triệu đồng)2

σY = 4,5 (triệu đồng)
Vậy lựa chọn thứ hai có mức lương trung bình là 8,5 triệu đồng và độ phân tán là
4,5 triệu đồng.

• So sánh kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của lương tháng trong 2 lựa chọn ta
thấy nếu làm trong đơn vị kinh doanh sẽ có lương trung bình cao hơn nhưng phương
sai cũng cao hơn, hay biến động nhiều hơn. Còn làm văn phòng, tuy lương trung
bình thấp hơn nhưng không có rủi ro.

• Việc lựa chọn phương án nào do cá nhân người đi làm quyết định tùy thuộc vào tâm
lý, sở thích, cá tính của người đó.
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4.2.  Tham số đặc trưng

4. BIẾN NGẪU NHIÊN PHÂN PHỐI KHÔNG – MỘT

4.1.  Định nghĩa

28
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4.1. ĐỊNH NGHĨA

• Định nghĩa: Biến ngẫu nhiên rời rạc X gọi là phân phối theo qui luật Không – một với
tham số p, ký hiệu là X ~ A(p), nếu X nhận một trong hai giá trị có thể có là 0 và 1 với
xác suất nhận giá trị bằng 1 là bằng p.

• X ~ A(p) còn gọi là biến ngẫu nhiên phân phối Không – một
• X = {0; 1} với P(X = 1) = p => P(X = 0) = 1 – p.
• Bảng phân phối xác suất của X có dạng:

• Trong thực tế, biến ngẫu nhiên phân phối Không–một thường được dùng để đặc trưng
cho các dấu hiệu nghiên cứu định tính có hai phạm trù luân phiên, chẳng hạn, giới tính
Nam – Nữ, Hoàn thành – Không hoàn thành, Đặt hàng – Không đặt hàng…

X 0 1

P 1 – p p

29
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4.2.  THAM SỐ ĐẶC TRƯNG

• Nếu X ~ A(p) thì:

E(X) = p

V(X) = p(1 – p)

• Ví dụ: Với một loại sản phẩm, doanh nghiệp S chiếm 70% thị phần. Kiểm tra ngẫu
nhiên một sản phẩm trên thị trường, đặt X là số sản phẩm của doanh nghiệp S mà ta
có. Tìm E(X) và V(X).

 Ta thấy X = {0; 1} với P(X = 1) = 0,7 => P(X = 0) = 1 – 0,7 = 0,3.

=> X ~ A(p) với p = 0,7
 E(X) = p = 0,7

V(X) = p(1 – p) = 0,7  0,3 = 0,21.

X p(1 p)  

30
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5.2.  Tham số đặc trưng

5. BIẾN NGẪU NHIÊN PHÂN PHỐI NHỊ THỨC

5.1.  Định nghĩa

31
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5.1.  ĐỊNH NGHĨA

• Định nghĩa: Biến ngẫu nhiên rời rạc X gọi là phân phối theo qui luật nhị thức với
2 tham số là n và p, ký hiệu là X ~ B(n, p), nếu X nhận một trong các giá trị 0, 1, 2,…, n
với xác suất tương ứng cho bởi công thức Bernoulli

• X ~ B(n, p) còn gọi là biến ngẫu nhiên phân phối Nhị thức.
• Nếu bài toán thỏa mãn lược đồ Bernoulli với n phép thử độc lập và P(A) = p trong mỗi

phép thử:
 Đặt X là số lần xuất hiện biến cố A trong n phép thử.
 X phân phối theo quy luật nhị thức với 2 tham số n và p, ký hiệu là X ~ B(n, p).

x x n x
nP(X x) C p (1 p) , x 0,1,2,..., n   

32
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5.2.  THAM SỐ ĐẶC TRƯNG

• Nếu X ~ B(n, p) thì:
 E(X) = np
 V(X) = np(1 – p)

• Ví dụ: Một người đi chào hàng ở 5 nơi độc lập nhau, xác suất để mỗi nơi đặt hàng
đều bằng nhau và bằng 0,6. Đặt X là tổng số đơn hàng, hãy tính kỳ vọng, phương
sai của X.

• Giải:
 Bài toán thỏa mãn lược đồ Bernoulli với n = 5 và p = 0,6 = P(đặt hàng)
 Đặt X là tổng số đơn hàng thì X ~ B(n = 5; p = 0,6).
 E(X) = np = 5  0,6 = 3 (đơn hàng)

V(X) = np(1 – p) = 5  0,6  (1 – 0,6) = 1,2 (đơn hàng)2

33
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6.2.  Bảng phân phối xác suất hai chiều

6.  BIẾN NGẪU NHIÊN HAI CHIỀU RỜI RẠC

6.1.  Khái niệm

6.3.  Bảng phân phối xác suất biên

6.4.  Hệ số tương quan

34
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6.1.  KHÁI NIỆM

Khái niệm: Khi xét cùng lúc hai biến ngẫu nhiên rời rạc X và Y trên một đối tượng, ta có
hệ hai biến ngẫu nhiên và gọi là biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc, ký hiệu là (X,Y).
• X, Y là hai thành phần của (X, Y).

• Nếu X có n giá trị có thể có: X = {x1, x2,…, xn}

và Y có m giá trị có thể có: Y = {y1, y2,…, ym}

 Thì (X,Y) sẽ có n  m cặp giá trị có thể có:

(X, Y) = {(xi, yj), i = 1, 2,…, n; j = 1, 2,…, m}

 Khi viết cặp giá trị của biến hai chiều rời rạc phải viết có thứ tự.

Ví dụ: Với (X,Y) thì cặp giá trị (1,2) được hiểu là (X = 1, Y = 2)

còn cặp giá trị (2,1) được hiểu là (X = 2, Y = 1)
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6.2.  BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT HAI CHIỀU

• Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc có phân phối xác suất được thể hiện dưới dạng bảng
hai chiều (bảng phân phối xác suất đồng thời):
 Một thành phần là dòng, một thành phần là cột.
 Trong mỗi ô của bảng là xác suất xảy ra cặp giá trị tương ứng.
 Điều kiện của bảng phân phối xác suất là tổng các ô xác suất này phải bằng 1.

• Ví dụ: Xét bảng phân phối xác suất của số người lớn (X) và số trẻ em (Y) trong một hộ
gia đình (để đơn giản mỗi biến chỉ có ba giá trị có thể có):

• Trong đó: các giá trị có thể có của X là 1,2,3 còn các giá trị có thể có của Y là 0,1,2
=> (X,Y) có 9 cặp giá trị có thể có: (1,0), (1,1),…

X                  Y 0 1 2

1 0,05 0,1 0,05

2 0,1 0,2 0,15

3 0,05 0,2 0,1
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6.2.  BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT HAI CHIỀU

37

• Các ô còn lại là xác suất xảy ra các cặp giá trị tương ứng:
• Chẳng hạn: P(X = 1; Y = 0) = 0,05 là xác suất để một hộ gia đình có 1 người lớn và

không có trẻ em. Hay tỉ lệ hộ gia đình có 1 người lớn và không có trẻ em là 5 %.
• Tổng 9 ô xác suất này sẽ phải bằng 1.
Tổng quát:
Nếu X có n giá trị: X = {x1, x2,…, xn}, Y có m giá trị: Y = {y1, y2,…, ym } thì bảng phân phối
xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều (X,Y) sẽ có n dòng và m cột, trong mỗi ô sẽ là
pij = P(X = xi; Y = yj) với i = 1,2,…, n; j = 1,2,…, m. Điều kiện của bảng là:

0  pij  1

và
n m

ij
i 1 j 1

p 1
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6.3. BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT BIÊN

Từ bảng phân phối xác suất hai chiều, có thể lập được bảng phân phối xác suất của từng
thành phần (bảng phân phối xác suất biên) bằng cách tính tổng xác suất theo dòng hoặc
theo cột. Với các bảng phân phối xác suất biên, ta có thể tính được các tham số đặc trưng
của từng thành phần.

38
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VÍ DỤ – BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT BIÊN

• Ví dụ (tiếp): Từ bảng phân phối xác suất hai chiều của (X ,Y), hãy lập bảng phân
phối xác suất biên của X và của Y.

• Từ bảng phân phối xác suất hai chiều của (X ,Y), ta cộng ngang theo dòng và cộng
dọc theo cột, được bảng sau:

• Từ bảng này, ta sẽ lập hai bảng phân phối xác suất biên của X và của Y:

X             Y 0 1 2 Tổng
PX

1 0,05 0,1 0,05 0,2

2 0,1 0,2 0,15 0,45

3 0,05 0,2 0,1 0,35

Tổng: PY 0,2 0,5 0,3 Tổng = 1
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6.4.  HỆ SỐ TƯƠNG QUAN

• Khi xét biến ngẫu nhiên hai chiều, để đánh giá hai biến thành phần có liên quan với nhau
chặt chẽ hay không, người ta sử dụng một tham số gọi là hệ số tương quan. Nhưng, để
tính được hệ số tương quan, cần tính một tham số là hiệp phương sai của hai biến ngẫu
nhiên thành phần.

• Nếu như phương sai là đo độ phân tán, dao động của từng biến ngẫu nhiên thành phần,
thì hiệp phương sai dùng để đo độ phân tán, dao động khi kết hợp hai biến ngẫu nhiên
với nhau.

• Định nghĩa – Hiệp phương sai: Hiệp phương sai của hai biến ngẫu nhiên X và Y, ký
hiệu là Cov(X,Y), là kỳ vọng toán của tích các sai lệch của các biến ngẫu nhiên đó với kỳ
vọng toán của chúng.

Cov(X, Y) = [(X – E(X))(Y – E(Y))]

• Khi tính toán thường dùng: Cov(X, Y) = E(XY) – E(X)E(Y)

• Trong đó:
n m

i j ij
i 1 j 1

E(XY) x y p
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HỆ SỐ TƯƠNG QUAN

• Định nghĩa – Hệ số tương quan: Hệ số tương quan của hai biến ngẫu nhiên X và Y
là tỉ số giữa hiệp phương sai và tích các độ lệch chuẩn của các biến ngẫu nhiên đó. Hệ
số tương quan được ký hiệu và tính như sau

• Hệ số tương quan đo mức độ tương quan giữa hai biến ngẫu nhiên
 –1  XY  1
 XY > 0: X và Y có tương quan cùng chiều
 XY < 0: X và Y có tương quan ngược chiều
 XY = 0: X và Y không tương quan

XY

X Y

Cov(X,Y)
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VÍ DỤ – TÍNH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN

Ví dụ (tiếp): Tính hệ số tương quan của số người lớn (X) và số trẻ em (Y).
• Để tính XY => cần tính Cov(X,Y) => cần tính E(XY)
• Ta sẽ tính lần lượt:

=> E(XY) = 1  0  0,05 + 1  1  0,1 + 1  2  0,05
+ 2  0  0,1 + 2  1  0,2 + 2  2  0,15
+ 3  0  0,05 + 3  1  0,2 + 3  2  0,1
= 2,4

Mà E(X) = 2,15; E(Y) = 1,1
=> Cov(X,Y) = E(XY) – E(X)E(Y) = 2,4 – 2,15  1,1 = 0,035

=>

• Như vậy số người lớn và số trẻ em có tương quan cùng chiều, nhưng rất lỏng.

n m

i j ij
i 1 j 1

E(XY) x y p
 

 

XY

X Y

Cov(X,Y) 0,035 0,07
0,73 0,7
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1

Thu nhập các hộ gia đình ở vùng thứ nhất là biến ngẫu nhiên ký hiệu là X, ở vùng thứ hai là
biến ngẫu nhiên ký hiệu là Y. Câu nói “thu nhập vùng thứ nhất không cao hơn nhưng ổn
định hơn ở vùng thứ hai” được viết dưới dạng kỳ vọng và phương sai như thế nào?
A. E(X) ≥ E(Y) và V(X) < V(Y)
B. E(X) ≥ E(Y) và V(X) > V(Y)
C. E(X)  E(Y) và V(X) < V(Y)
D. E(X)  E(Y) và V(X) > V(Y)

Trả lời:
• Đáp án: E(X)  E(Y) và V(X) < V(Y)
• Vì:
 Thu nhập vùng thứ nhất không cao hơn vùng thứ hai tức là E(X)  E(Y)
 Thu nhập vùng thứ nhất ổn định hơn vùng thứ hai tức là V(X) < V(Y)
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 2
Cho bảng phân phối xác suất của số người đến cửa hàng trong 1 giờ như sau:

Kỳ vọng và phương sai của X là:
A. E(X) = 5 và V(X) = 77
B. E(X) = 5 và V(X) = 28,7
C. E(X) = 5,3 và V(X) = 28,7
D. E(X) = 5,3 và V(X) = 0,61
Trả lời:
• Đáp án: E(X) = 5,3 và V(X) = 0,61
• Vì:
 E(X) = 4.0,2 + 5.0,3 + 6.0,5 = 5,3
 E(X2) = 42.0,2 + 52.0,3 + 62.0,5 = 28,7
 V(X) = 28,7 – 5,32 = 0,61
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TÓM LƯỢC CUỐI BÀI

• Biến ngẫu nhiên là một biến số mà trong kết quả của phép thử nó sẽ nhận một và chỉ
một trong các giá trị có thể có của nó tùy thuộc vào sự tác động của các nhân tố
ngẫu nhiên.

• Biến ngẫu nhiên rời rạc là biến ngẫu nhiên mà giá trị có thể có của nó lập thành một
tập hợp hữu hạn hoặc đếm được. Còn biến ngẫu nhiên mà tập các giá trị có thể có
của nó lấp đầy một khoảng trên trục số gọi là biến ngẫu nhiên liên tục.

• Bảng phân phối xác suất dùng để mô tả sự tương ứng giữa các giá trị có thể có của
biến ngẫu nhiên rời rạc và các xác suất tương ứng với các giá trị đó.

• Từ bảng phân phối xác suất ta tính được các tham số đặc trưng của biến ngẫu
nhiên: kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn.

• Kỳ vọng toán đặc trưng cho trung bình của biến ngẫu nhiên.
• Phương sai và độ lệch chuẩn đều đặc trưng cho độ phân tán của biến ngẫu nhiên

nhưng có đơn vị khác nhau.

45



v1.0014109216 46

TÓM LƯỢC CUỐI BÀI

46

• Biến ngẫu nhiên rời rạc gọi là biến phân phối Không – một nếu nó nhận một trong hai
giá trị có thể có là 0 và 1 với xác suất nhận giá trị bằng 1 là bằng p.

• Biến ngẫu nhiên rời rạc gọi là biến phân phối nhị thức nếu nó nhận một trong các giá
trị: 0, 1, 2,…, n với xác suất tương ứng được tính bởi công thức Bernoulli.

• Khi xét cùng một lúc hai biến ngẫu nhiên rời rạc X và Y trên một đối tượng, ta có biến
ngẫu nhiên hai chiều rời rạc, ký hiệu là (X,Y).

• Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc có phân phối dưới dạng bảng phân phối xác suất
đồng thời. Từ bảng này có thể tính được kỳ vọng, phương sai của các thành phần,
hiệp phương sai và hệ số tương quan của hai thành phần.

• Hệ số tương quan đo mức độ tương quan giữa hai biến ngẫu nhiên.


