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بخش دوم:
مباني تئوري احتماالت
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” احتمال” :
 مقياس سنجش کمّي براي بيان شانس وقوع رخدادها
 عددي بين صفر و يک
 صفر :عدم وقوع قطعي
 يک :وقوع قطعي

 احتمال وقوع پيشامد  Sدر صورت رخ دادن تعدادي پيشامد:
مثال  :1احتمال آمدن  5در پرتاب یک تاس:
مثال  :2احتمال  8بودن مجموع نتیجه دو تاس:
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در سيستم هاي بزرگ با تعداد حالت هاي زياد ،براي محاسبه تعداد حالت ها از مفهوم ترتيب و يا ترکيب
استفاده مي شود.
ترتيبات ()permutations

 تعداد ترتيبات  rاز  nيعني تعداد حالت هاي ممکن براي انتخاب  rعضو از ميان  nعضو با توجه به ترتيب انتخاب:

مثال  :3به چند طریق مي توان  3توپ از میان  7توپ رنگي متفاوت را انتخاب کرد و در کنار هم
آرایش داد؟

3

 سه شرط الزم براي استفاده از ترتيبات




متفاوت بودن کليه عضوها (ترتيب آنها مهم باشد)
عدم وجود محدوديت براي آرايش دهي
عدم استفاده از هر عنصر بيش از يک بار

مثال  :4چند عدد  3رقمي توسط ارقام  0تا  6مي توان ساخت؟ (بدون تکرار ارقام)



اگر  nعضو شامل چند دسته داشته باشيم و هر دسته به ترتيب  r1و  r2و  ...و  rkعضو يکسان داشته
باشند ( ،)r1+r2+…+rk=nدر اينصورت تعداد ترتيب ها برابر است با:

مثال  :5تعداد آرایش هاي مختلف از یک ردیف  12تایي از گلوله هاي رنگي که  3تاي آنها آبي 2 ،تاي آنها
قرمز و  7تا سبز باشند:
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 ترکيبات ( :)Combinationsتعداد انتخابها بدون توجه به نحوه آرايش (ترتيب) عناصر

مثال  :6تعداد حالتهاي انتخاب  3توپ از میان  7توپ متفاوت ،بدون توجه به نحوه چینش:

مثال  :7الف) تعداد حالت هاي انتخاب  5توپ از بین  6توپ سفید و  5توپ سیاه به طوري که  2توپ سفید
باشد:
ب) تعداد حالت هاي انتخاب  5توپ از بین  6توپ سفید و  5توپ سیاه به طوري که حداکثر  2توپ سفید
باشد:
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با افزايش  ،rتعداد ترتيب ها زياد مي شود.



با افزايش  ،rتعداد ترکيب ها ابتدا افزايش و سپس کاهش مي يابد.
در کاربرد هاي مهندسي ترکيب اهميت بيشتري دارد.



احتمال وقوع پيشامد موردنظر با تعيين تعداد حالت ها (ترکيب ها) تعيين مي شود.



مثال  20 :8توپ شامل  8توپ سیاه و  12توپ سفید داریم 4 .توپ انتخاب مي کنیم .احتمال آنکه:

الف) همه توپ ها سیاه باشند:
ب) همه توپ ها یک رنگ باشند:

ج) همه توپ ها سیاه باشند مشروط بر آنکه توپ ها هربار به جعبه بازگردانده شود:
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 تقسيم بندي رويدادها


رويدادهاي مستقل :وقوع يکي بر وقوع ديگري تأثير ندارد:



رويدادهاي ناسازگار :عدم امکان وقوع همزمان:



رويدادهاي مکمل :وقوع حتمي يکي در صورت عدم وقوع ديگري:



رويدادهاي شرطي, P(B | A)=P(B∩A) / P(A) :

)P(A∩B)=P(A).P(B
P(A∩B)=0

)P(A|B)=P(A∩B) / P(B
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مثال  :9دو قطعه  Aو  Bبا احتمال سالم بودن به ترتیب برابر با  0/9و  0/8داریم.
الف :احتمال آنکه هردو سالم باشند:

ب :احتمال آنکه حداقل یکي سالم باشد:

ج :احتمال آنکه فقط یکي سالم باشد:
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P(A)+P(B)=1
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 قضيه بيز :اگر تعدادي حوادث ناسازگار ،مجموعه کل حوادث را تشکيل دهند:

 کاربرد قانون بيز در ارزيابي قابليت اطمينان:
)سالم بودن ).P(Bسالم بودن |Bشکست سيستم()= Pشکست سيستم(P
)خراب بودن ).P(Bخراب بودن |Bشکست سيستم(+ P
مثال :10سیستمي شامل دو عنصر  Aو  Bبا احتمال سالم بودن  0/9و  0/8است .اگر هردو عنصر از کار
بیافتند سیستم با شکست مواجه مي شود .احتمال شکست سیستم چقدر است؟
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)P(f)=P(f|Bs).P(Bs)+P(f|Bf).P(Bf
= 0×0.8+P(Af).P(Bf)=0.1×0.2=0.02

مثال :11یک محصول معین توسط دو کارخانه تولید مي شود .کارخانه  %70 ،1محصول را تولید مي کند و
احتمال سالم بودن محصول آن  %90است .کارخانه  %30 ،2محصول را تولید مي کند و احتمال سالم بودن
محصول آن  %80است.
الف) احتمال آنکه محصول سالم باشد؟

ب) احتمال آنکه یک محصول سالم ،مربوط به تولید کارخانه  2باشد؟
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مثال :دو ظرف  Aو  Bشامل توپهاي رنگي به صورت زیر داریم:

الف :سه توپ از ظرف  Bانتخاب ميکنیم .احتمال آنکه از میان توپهاي انتخاب شده ،حداقل دو توپ
سفید باشند چقدر است؟

ب :یک توپ از ظرف  Aبه ظرف  Bمنتقل کرده و سپس از ظرف  Bیک توپ انتخاب ميکنیم .احتمال آنکه
توپ انتخاب شده از ظرف  Bسفید چقدر است؟

ج :اگر توپ انتخاب شده از ظرف ( Bدر قسمت قبل) سفید باشد احتمال آنکه توپ انتخابي بعدي از ظرف
 ،Bباز هم سفید باشد چقدر است؟ (توپ انتخاب شدهي اول به ظرف  Bبازگردانده نمي شود)
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