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بخش سوم:
متغیر تصادفی و توابع توزیع احتمال
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توزیع احتمال ()Probability Distribution


متغير تصادفي ( :)Random Variableپارامتري است از يک پديده تصادفي که قابل سنجش است ولي
مقدار آن به صورت تصادفي خواهد بود.
 متغیر تصادفی گسسته :تعداد حالت ها مشخص (پرتاب سکه ،وضعيت واحد توليدي)
 متغیر تصادفی پیوسته :داراي بينهايت مقدار ممکن (مقدار بار در سيستم قدرت ،سرعت باد)... ،



تحليل اطالعات مربوط به متغير تصادفي با دو تابع زير انجام مي شود:


تابع توزيع احتمال (تجمعي) يا  : (cumulative) probability distribution functionاحتمال آنکه مقدار متغير
تصادفي کوچکتر يا مساوي  xباشد)F(x)( .



تابع چگالي (جرم) احتمال ( )Probability density/mass functionيا )f(x
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 اميد رياضي يا مقدار انتظاري ()Expected Value
مقادير نمونه برداري شدهي يک متغير تصادفي مي تواند متفاوت باشند اما اگر به تعداد زياد تکرار شود يک
ميانگين خواهد داشت.
براي متغير تصادفي گسسته:
براي متغير تصادفي پيوسته:

𝑥𝑑

𝑛
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مثال :1مقدار مورد انتظار در پرتاب یک تاس
1
1
1
1
1
1
𝐸 𝑥 = 1 × + 2 × + 3 × + 4 × + 5 × + 6 × = 3.5
6
6
6
6
6
6
مثال :2مقدار مورد انتظارِ مجموع دو تاس
1
1
1
× 𝐸 𝑥 = 1+1
× + 1 + 2 × ⋯+ 6+ 6
=7
36
36
36
و يا براي پيشامدهاي مستقل:
𝐸 𝑥 + 𝑦 = 𝐸 𝑥 + 𝐸 𝑦 = 3.5 + 3.5 = 7
3

مثال :3مقدار بیمه یک دستگاه  1000دالر و حق بیمه آن  20دالر ( )%2است .اگر احتمال خراب شدن دستگاه
 0/01باشد ،سود مورد انتظار شرکت بیمه چقدر خواهد بود؟
ب

سوال :به ازای چه مقدار از احتمال خرابی ،سود مورد انتظار شرکت بیمه صفر خواهد بود؟


واریانس و انحراف استاندارد (:)Variance and Standard Deviation



اميد رياضي يک متغير هيچ اطالعاتي از نحوه پراکندگي مقادير متغير تصادفي مورد مطالعه حول مقدار ميانگين آن به
دست نمي دهد.



مثال :ميانگين و پراکندگي نمرات يک کالس

کالس :1

12 14 17 19 19 20

کالس :2

9 10 11 11 12 12 13 14 15 16 19



9 11 12
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توصيف چگونگي پراکندگي مقادير متغير تصادفي با استفاده از ممان مرکزي  kام:
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] 𝑘) 𝑥 𝐸 𝑀𝑘 = 𝐸[(𝑥 −

kth Central moment
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ممان دوم يا واريانس:



واريانس براي متغير گسسته:



انحراف استاندارد:
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 انواع توزيع هاي احتمال مورد استفاده در سيستم هاي قدرت
 توزيع دو جمله اي ()Binomial Distribution
 توزيع نرمال يا گوسي ()Normal Distribution
 توزيع پواسون ()Poisson Distribution
 توزيع نمايي ()Exponential Distribution
 توزيع ويبال ()Weibull Distribution
توزیع دو جمله ای :توزيع گسسته که براي ارزيابي وضعيت اجزاي سيستم که غالباً  onيا  offهستند به کار
مي رود و تعداد ترکيبات  onو  offرا نشان مي دهد.
 𝑥 = 0 , 1مقدار متغیر تصادفی
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احتمال یک بودن متغیر تصادفی

𝑥=1

𝑝,

احتمال صفر بودن متغیر تصادفی

𝑥=0

𝑞,

= 𝑥 𝑝

𝑝 = 𝐸 𝑥 = 𝑝×1+𝑞×0
𝑞𝑝 = 𝑝 𝑉𝑎𝑟 𝑥 = 𝐸 𝑥 2 − 𝐸 2 𝑥 = 𝑝 − 𝑝2 = 𝑝 1 −
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اگر يک متغير تصادفي داراي توزيع دوجمله اي باشد تعداد ترکيبات آن را مي توان با استفاده از رابطه زير
به دست آورد:
𝑛 = تعداد آزمایشها

=1 ,

→ 𝑝+𝑞 =1
→ 𝑝2 +2𝑝𝑞 + 𝑞 2 = 1
→ 𝑝3 +3 𝑝2 𝑞 + 3𝑝𝑞 2 + 𝑞 3 = 1
→ 𝑝4 +4 𝑝3 𝑞 + 6 𝑝2 𝑞 2 + 4 𝑝𝑞 3 + 𝑞 4 = 1




𝑛

𝑞𝑝+

𝑛=1
𝑛=2
𝑛=3
𝑛=4

شرايط استفاده از رابطه باال (توزيع دوجمله اي براي متغير تصادفي)
 تعداد آزمايش ها مشخص باشد
 در هر آزمايش صرفاً دو نتيجهي ممکن ،محتمل باشد.
 P و  qدر همه آزمايش ها يکسان و ثابت باشند.
 کليه آزمايش ها مستقل از هم باشند (نتيجه هيچکدام بر ديگري تأثير نگذارد)
مي توان نشان داد که در  nآزمايش با متغير تصادفي با توزيع دوجمله اي ،تعداد متوسط وقوع و انحراف
استاندارد آن برابر است با :
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𝑝𝑛 = 𝑥 𝐸
𝑞𝑝𝑛 = 𝑥 𝑟𝑎𝑉

مثال :4الف)تعیین مقدار انتظاری و انحراف استاندارد تعداد محصولهای معیوب در یک نمونه برداری  5تایی،
در صورتی که احتمال سالمت هر محصول  %95باشد.

ب :احتمال آنکه در نمونه برداری حداکثر  2محصول معیوب باشند چقدر است؟

 ارزیابی اقتصادی قابلیت اطمینان
مثال :5هزینه تولید یک محصول 1000 ،تومان و قیمت فروش آن (در صورت سالم بودن و به فروش رسیدن)
 1500تومان است .احتمال معیوب بودن محصول  0/01است.
الف :سود مورد انتظار در تولید  1000محصول چقدر است؟
ب :اگر بتوان با صرف هزینه  10تومان به ازای هر محصول ،قابلیت اطمینان آن را باال برد و به  0/995رساند ،آیا
هزینه صرف شده توجیه اقتصادی دارد؟
سوال :اگر با صرف هزینه های زیر بتوان قابلیت اطمینان محصول تولید شده را افزایش داد ،کدام میزان از
صرف هزینه ،توجیه اقتصادی دارد؟
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مثال :6تأثیر استفاده از عنصر مازاد در تحلیل اقتصادی ارزش قابلیت اطمینان
در یک سیستم قدرت 4 ،ترانسفورماتور با ظرفیت  250مگاوات ،بار  700مگاواتی را تأمین می کنند و احتمال
عملکرد صحیح هر کدام  0/95است.
الف :اگر برای کار کردن صحیح مجموعه ،وجود حداقل  3ترانسفورماتور الزم باشد احتمال عملکرد صحیح
مجموعه چقدر است؟
ب :اگر خسارت شکست در عملکرد (قطع هر مگاوات بار)  10000دالر باشد ،مقدار انتظاری خسارت چقدر
است؟
ج:اگر هزینه خرید هر ترانسفورماتور جدید (مشابه ترانسفورماتورهای قبلی)  5000دالر باشد آیا اضافه کردن
ترانسفورماتور جدید به این مجموعه توجیه اقتصادی دارد؟ (قابلیت اطمینان بهینه چقدر است؟)
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اگر احتمال خرابي ترانس ها متفاوت باشد احتمال وقوع هر وضعيت ،با استفاده از رابطه زير ،تعيين مي شود:
𝑝1 + 𝑞1 𝑝2 + 𝑞2 ⋯ 𝑝𝑛 + 𝑞𝑛 = 1
 ظرفيت هاي غيرمتناظر:
ابتدا همه حالت ها را در ترکيب با هم بررسي نموده و سپس نتايج مشابه را با هم تجميع مي کنيم (احتمال
حالت هاي يکسان با هم جمع مي شوند)
مثال :7اگر ظرفیت ترانسفورماتورها  200و  300و  500مگاوات با احتمال از کارافتادگی به ترتیب  0/05 ،0/1و
 0/1باشد:
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توزیع احتمال پواسون (توزیع احتمال گسسته)

براي رخدادي که ميانگين (نرخ) وقوع آن  λبار بر واحد زمان باشد ،احتمال وقوع آن رخداد به تعداد  xبار در
مدت زمان  tبرابر است با:
𝑥
𝑡𝜆−
𝑒 )𝑡𝜆(
= 𝑡 𝑥𝑝
!𝑥
 ثابت مي شود که مقدار انتظاري (تعداد متوسط) وقوع متغير متصادفي با توزيع پواسون برابر است با:
E(x)=λt

مثال  :8تعداد متوسط اتوموبیل گذرنده از یک بزرگراه  120اتوموبیل در ساعت است .احتمال عبور تعداد صفر و
 3اتوموبیل از محل معینی از این بزرگراه در مدت  30ثانیه چقدر است؟
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مثال :9در یک سیستم توزیع ،تعداد میانگین وقوع عیب در کابل در هر سال به ازای هر  100کیلومتر از طول
کابل برابر با  0/5بار است .مطلوب است تعیین احتمال تعداد (صفر) )2( ،و ( 3و بیشتر) عیب برای  10کیلومتر از
طول کابل در مدت زمان  40سال.

مثال :10یک تولیدکننده ،محصولی را تولید می کند که هزینه ساخت هر واحد آن  3دالر و قیمت فروش آن 10
دالر است .اگر محصول در طول سال به فروش نرسد باید معدوم شود .بر اساس تجارب قبلی ،نیاز بازار به
محصول موردنظر ،یک متغیر تصادفی با توزیع پواسون و مقدار مورد انتظار  3واحد است .مقدار انتظاری سود
تولیدکننده بر اساس تولید ساالنه  5محصول چقدر است؟
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تابع توزیع احتمال نمایی( :تابع توزیع پیوسته)
اگر  λنرخ وقوع رخداد بر واحد زمان باشد:
چگالي احتمال وقوع رخداد در زمان : t

𝑡𝜆𝜆𝑒 −

= 𝑡 𝑓
𝑡

احتمال وقوع تا زمان 𝑡 یا تابع احتمال تجمعی = 𝑡𝜆𝑓 𝑡 𝑑𝑡 = 1 − 𝑒 −

= 𝑡 𝐹 ⟹
0

ثابت مي شود که:

1
=𝜎= 𝑥 𝐸
𝜆

مثال :11احتمال سالم بودن قطعه ای به مدت  50ساعت %90 ،است .اگر احتمال خرابی قطعه در زمان  tاز تابع
نمایی پیروی کند احتمال سالم بودن قطعه به مدت  100ساعت چقدر است؟

13

تابع توزیع احتمال نرمال (تابع توزیع پیوسته)

براي يک متغير تصادفي با مقدار متوسط  ƞو انحراف استاندارد  σکه داراي توزيع احتمال نرمال است:
1
𝑥−𝜂 2
= 𝑥 𝑓
exp −
2𝜎 2
𝜋𝜎 2



براي محاسبه احتمال وقوع متغير ميان دو مقدار مشخص ،بايد انتگرال تابع چگالي احتمال بين آن دو
نقطه محاسبه شود که روش تحليلي براي آن وجود ندارد و لذا بايد از روش هاي عددي و يا جداول
استاندارد استفاده کرد.

براي استفاده از جدول ،منحني يکتايي به نام منحني استاندارد تعريف مي شود:
𝑧2
2

−

1
exp
𝜋2

= 𝑧 𝑓 ⟹

𝜂𝑥−
𝜎

=𝑧

 zيک متغير تصادفي جديد با ميانگين صفر و انحراف استاندارد  1است.
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 مقدار عددي انتگرال  0تا  zبراي تابع چگالي احتمال استاندارد )f(z

15

مثال :12تعداد  2000عدد المپ با عمر میانگین  1000ساعت روشنایی و انحراف استاندارد معادل  200ساعت
موجود است.
الف :تعداد مورد انتظار المپ های سوخته در  700ساعت اول چقدر است؟

ب :تعداد مورد انتظار المپ های سوخته در فاصله زمانی  900تا  1300ساعت چقدر است؟

ج :پس از چه مدت روشنایی ،انتظار می رود که  %10از المپ ها بسوزند؟
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مثال %8 :13از محصوالت تولید شدهی یک شرکت ،معیوب است .فرض می شود که می توان از توزیع نرمال به
عنوان تقریب مناسب برای توزیع دوجمله ای استفاده کرد.
مطلوب است تعیین احتمال آنکه در یک نمونه برداری اتفاقی شامل  500عدد محصول از این شرکت ،تعداد
محصوالت معیوب برابر باشد با:
الف :حداکثر  50عدد

ب :بین  30تا  50عدد

17

توزیع احتمال ویبال (تابع توزیع پیوسته)
𝛽

, 𝛼, 𝛽 > 0 , 𝑡 ≥ 0



𝑡 𝛽𝑡 𝛽−1 −
𝛼 𝑒
𝛽𝛼
𝛽 𝑡
−
𝛼
𝑒=1−

= 𝑡 𝑓
𝑡 𝐹

شکل اين تابع ثابت نيست و به پارامترهاي آن بستگي دارد .بنابراين مي توان آن را با بسياري از توزيع هاي مربوط به
اطالعات موردنظر تطبيق داد.
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