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CHƯƠNG I 

XÁC SUẤT-CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT 

 

Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

 * Tính được xác suất bằng định nghĩa 

 *  Phân biệt được các công thức tính xác suất và vận dụng chúng phù hợp. 

* Phân tích và giải được bài toán xác suất trong chẩn đoán. 

  

I. SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT TẬP HỢP, TỔ HỢP 

1. Tập hợp  

1.1 Các phép toán trên tập hợp. 

1.1.1. Phép hợp 

 Hợp của hai tập hợp A và B (ký hiệu: BA ) là tập hợp mà mỗi phần tử của nó thuộc tập 

hợp A hoặc thuộc tập hợp B. 

 Ví dụ 1.1:  Tập hợp các số thực là hợp của hai tập hợp số vô tỉ và số hữu tỉ                  

1.1.2. Phép giao 

 Giao của hai tập hợp A và B (ký hiệu: BA ) là tập hợp mà mỗi phần tử của nó thuộc đồng 

thời cả hai tập hợp A và B. 

 Ví dụ 1.2: Tập hợp nghiệm của hệ bất phương trình  









07
0362

x
x  là giao của hai tập hợp 

nghiệm của hai bất phương trình 0362 x  và 07 x . 

1.1.3. Phép hiệu  

 Hiệu của hai tập hợp A và B (ký hiệu: BA \ ) là tập hợp mà mỗi phần tử của nó thuộc  tập 

hợp A mà không thuộc tập hợp B. 

 Ví dụ 1.3: Tập hợp các số nguyên âm là hiệu của hai tập hợp các số nguyên và tập hợp các 

số tự nhiên. 

1.1.4. Quan hệ bao hàm 

 * Tập hợp A gọi là bao hàm trong tập hợp B(kí hiệu AB) nếu mọi phần tử của A đều 

thuộc B. 

 * Nếu AB thì B\A gọi là phần bù của tập hợp A đối với tập hợp B. Khi đó ta kí hiệu 

ABA \  

1.2 Các tính chất của các phép toán trên tập hợp 
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 Phép hợp và phép giao trên tập hợp có một số tính chất cơ bản sau: 

 a) Tính giao hoán 

 b) Tính kết hợp 

 c) Tính phân phối 

 d) ;A B A B A B A B      ( Luật Demorgan) 

2. Giải tích tổ hợp 

2.1 Hoán vị: Cho tập hợp gồm n phần tử (n>0), ta cần sắp xếp n phần tử vào n vị trí. Mỗi một  

cách (kết quả) sắp xếp gọi là một hoán vị. Số hoán vị (kết quả sắp xếp): p(n)=n!=n.(n-1)…2.1..  

2.2 Chỉnh hợp không lặp: Cho tập hợp gồm n phần tử (n>0), ta sắp xếp các phần tử của tập 

hợp vào k vị trí (0<k n) (Mỗi vị trí chứa một phần tử,mỗi phần tử chỉ xuất hiện một lần trong 

sắp xếp). Mỗi một cách (kết quả) sắp xếp gọi là một chỉnh hợp không lặp chập k của n phần tử.

 Số chỉnh hợp (kết quả sắp xếp): 

)!(
!
kn

nAk
n 
  

2.3 Chỉnh hợp lặp: Cho tập hợp gồm n phần tử (n>0), ta sắp xếp các phần tử của tập hợp vào 

k vị trí (0<k) (Mỗi vị trí chứa một phần tử,mỗi phần tử có thể xuất hiện nhiều lần trong sắp 

xếp). Mỗi một cách (kết quả) sắp xếp gọi là một chỉnh hợp lặp chập k của n phần tử. Số chỉnh 

hợp (kết quả sắp xếp):  

kk
n nA 

~
 

2.4 Tổ hợp: Cho tập hợp gồm n phần tử (n>0), lấy ra k phần tử (0<k n) . Mỗi một cách (kết 

quả) lấy gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử. Số tổ hợp (kết quả lấy): 

)!(!
!

knk
nC k

n 
  

2.5 Quy tắc nhân: Cho tập hợp gồm n phần tử (n > 0), ta sắp xếp các phần tử của tập hợp vào 

k vị trí (0 < k) (Mỗi vị trí chứa một phần tử,mỗi phần tử có thể xuất hiện nhiều lần trong sắp 

xếp).  

  Giả sử : 

  Vị trí thứ 1 có n1 cách chọn phần tử sắp xếp 
  Vị trí thứ 2 có n2 cách chọn phần tử sắp xếp 
                                        . 
                                        .  
                                        .  
  Vị trí thứ k có nk cách chọn phần tử sắp xếp 

  Khi đó tổng số cách (kết quả) sắp xếp là: n1.n2…nk 
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2.6 Quy tắc cộng: Giả sử một công việc có k trường hợp thực hiện khác nhau đều thỏa yêu cầu. 

Trường hợp 1 có n1 cách thực hiện, trường hợp 2 có n2 cách thực hiện,..., trường hợp k có nk 

cách thực hiện. Khi đó, số cách thực hiện công việc là: 1 2 kn n n     

II. ĐỊNH NGHĨA, CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT 

1. Biến cố ngẫu nhiên và các phép toán trên biến cố ngẫu nhiên 

1.1 Đặt vấn đề 

 Trong thực tế cho thấy có rất nhiều thí nghiệm khi tiến hành nhiều lần trong cùng điều kiện 

ban đầu nhưng không dẫn đến cùng kết quả. Chẳng hạn khi tung một con xúc xắc xem như 

thực hiện một thí nghiệm, khi đó ta không thể đoán trước được chắc chắn kết quả xuất hiện là 

mặt mấy chấm. 

 Những hiện tượng khi biết trước các điều kiện ban đầu mà ta không thể xác định chắc chắn 

kết quả xảy ra của nó gọi là hiện tượng ngẫu nhiên hay phép thử ngẫu nhiên. 

 Ví dụ 1.4: Lượng mưa trong năm; đầu tư vào một dự án; tham gia một kỳ thi tuyển sinh; 

kinh doanh một mặt hàng nào đó; điều trị cho một bệnh nhân;… là các hiện tượng ngẫu nhiên. 

1.2 Biến cố ngẫu nhiên, Không gian biến cố sơ cấp 

1.2.1. Biến cố sơ cấp 

 Khi thực hiện một phép thử ngẫu nhiên, mỗi kết quả có thể xảy ra của nó được gọi là biến cố 

sơ cấp. 

 Tập hợp tất cả các biến cố cố sơ cấp của phép thử gọi là không gian các biến cố sơ cấp(Còn 

gọi là không gian mẫu). Kí hiệu :    

 Ví dụ 1.5: Khi gieo một con xúc xắc. Gọi ei là kết quả xuất hiện mặt i chấm(i=1;2;3;4;5;6). 

Khi đó: * Phép thử này có 6 biến cố sơ cấp : e1; e2; e3; e4; e5;e6. 

              * Không gian các biến cố sơ cấp  ={e1; e2; e3; e4; e5;e6} 

 Ví dụ 1.6: Khi gieo một hạt giống. Gọi N là kết quả nảy mầm; K là kết quả không nảy mầm 

Khi đó:  * Phép thử này có 2 biến cố sơ cấp : N; K. 

            * Không gian các biến cố sơ cấp  ={N; K} 

1.2.2. Biến cố ngẫu nhiên(gọi tắt là biến cố) 

 Với một phép thử ngẫu nhiên, mỗi sự kiện mà ta không thể khẳng định chắc chắn nó xảy ra 

hay không xảy ra gọi là biến cố ngẫu nhiên. Biến cố ngẫu nhiên thường kí hiệu: A, B, C, D, … 

      Ví dụ 1.7: Khi gieo một con xúc xắc. Gọi A là sự kiện mặt chẵn xuất hiện; B là sự kiện mặt 

lẻ xuất hiện; C là sự kiện mặt chia hết cho 3 xuất hiện; … 

Khi đó:  A, B, C, … là các biến cố ngẫu nhiên 
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 Chú ý: Cũng có thể hiểu biến cố ngẫu nhiên là tập hợp gồm một số biến cố sơ cấp. Do đó 

biến cố ngẫu nhiên là tập hợp con của  . 

 Ví dụ 1.8: Chọn các mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau 

 a) Biến cố ngẫu nhiên là sự kiện luôn xảy ra trong phép thử ngẫu nhiên. 

 b) Phép thử ngẫu nhiên là biến cố ngẫu nhiên. 

      c) Biến cố sơ cấp là biến cố ngẫu nhiên 

 d) Biến cố ngẫu nhiên là phép thử ngẫu nhiên. 

1.2.3. Biến cố chắc chắn, biến cố không thể. 

 Biến cố nào mà luôn xảy ra trong phép thử gọi là biến cố chắc chắn(kí hiệu  ); Biến cố nào 

mà không thể xảy ra trong phép thử gọi là biến cố không thể(Kí hiệu  ) 

1.3 Các phép toán trên biến cố 

1.3.1. Qan hệ giữa các biến cố 

 * Biến cố A được gọi là kéo theo biến cố B(kí hiệu AB) nếu A xảy ra kéo theo B cũng 

xảy ra. 

 * Biến cố A và B được gọi là bằng nhau( kí hiệu AB) nếu A kéo theo B và B kéo theo A. 

 Ví dụ 1.9: Hộp 1 gồm 10 viên bi, trong đó có 4 bi màu đỏ(D1, D2, D3, D4), 6 bi màu 

xanh(X1, X2, X3, X4, X5, X6); hộp 2 gồm 8 viên bi, trong đó có 3 bi màu đỏ(D1, D2, D3), 5 bi 

màu xanh(X1, X2, X3, X4, X5). Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp ra 1 bi 

 Gọi A là biến cố lấy được bi đỏ ở H1, bi xanh ở H2; B là biến cố lấy được hai bi đỏ; C là 

biến cố lấy được hai bi cùng màu; D là biến cố lấy được hai bi khác màu.  

     * Các kết quả sau, kết quả nào đúng :  

 a) Nếu A xảy ra thì D xảy ra           b) Nếu D xảy ra thì A xảy ra      c) Nếu B xảy ra thì C 

xảy ra 

 d) Nếu C xảy ra thì B xảy ra            e) Số phần tử của    bằng 80    f) Số phần tử của A 

bằng 20 

 g) Số phần tử của B bằng 12           h) Số phần tử của C bằng 42       i) Số phần tử của D 

bằng 38 

1.3.2 Các phép toán: Cho A và B là hai biến cố ngẫu nhiên. 

 a. Phép cộng: Tổng của hai biến cố A và B, kí hiệu AB là biến cố xảy ra khi và chỉ khi ít 

nhất một trong hai biến cố A, B xảy ra. 

 b. Phép nhân: Tích của hai biến cố A và B, kí hiệu AB là biến cố xảy ra khi và chỉ khi 

hai biến cố A, B đồng thời xảy ra. 
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 c. Phép trừ: Hiệu của hai biến cố A và B, kí hiệu A\B là biến cố xảy ra khi và chỉ khi  biến 

cố A xảy ra mà biến cố B không xảy ra. 

1.3.3 Định nghĩa :     

     * Ta gọi A  =  \ A là biến cố đối lập của biến cố A  

     * Hai biến cố A, B được gọi là xung khắc nếu AB= (A, B không đồng thời xảy ra) 

Chú ý:  Những tính chất của phép cộng, nhân và trừ giống như các tính chất của phép hợp, 

giao và hiệu của lý thuyết tập hợp 

Ví dụ 1.10: Hộp 1 gồm 10 lọ thuốc, trong đó có 2 lọ không đạt chuẩn, 8 lọ tốt; hộp 2 gồm 

10 lọ thuốc, trong đó có 1 lọ không đạt chuẩn, 9 lọ tốt. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp ra 1 lọ thuốc 

 Gọi A1 là biến cố lấy được lọ tốt ở H1, A2 là biến cố lấy được lọ tốt ở H2; A là biến cố lấy 

được 2 lọ tốt; B là biến cố lấy được 1 lọ tốt, 1 lọ kém phẩm chất.  

Đáp án nào đúng, đáp án nào sai: 

a) A = A1A2      b) B = 1 2A A        c) A, B xung khắc          d) B = 1 2 1 2( ) ( )A A A A                 

2. Hệ đầy đủ các biến cố: 

Định nghĩa: Dãy n biến cố B1,B2,…, Bn 
 lập thành hệ đầy đủ nếu thỏa mãn 2 điều kiện sau: 

 a)  B1  B2 … Bn =     

 b) ji BB  =  , ji   

Ví dụ 1.11: Gieo đồng thời 2 đồng tiền gồm hai mặt S, N. 

 Gọi NN là biến cố hai đồng tiền xuất hiện mặt ngữa. 

        SS là biến cố hai đồng tiền xuất hiện mặt sấp. 

        SN là biến cố đồng tiền thứ nhất xuất hiện mặt sấp, đồng tiền thứ 2 xuất hiện mặt ngữa. 

        NS là biến cố đồng tiền thứ nhất xuất hiện mặt ngữa, đồng tiền thứ 2 xuất hiện mặt sấp. 

            A là biến cố có một đồng tiền xuất hiện mặt sấp. 

Chọn đáp án đúng: 

 a)   = {NN; NS; SN; SS             b) Hệ biến cố { NN, NS, SN, SS } là hệ đầy đủ         

c) A = {NS; SN}                      d) Hệ biến cố {NN, A, SS} lập thành hệ đầy đủ.          

3. Các định nghĩa xác suất 

3.1 Định nghĩa xác suất cổ điển 

      Định nghĩa: Với không gian biến cố sơ cấp   hữu hạn phần tử, các biến cố sơ cấp đồng 

khả năng. A là một biến cố trong không gian  . Khi đó xác suất (khả năng) biến cố A xảy ra 

được xác định :      P(A)=
)(
)(

n
An
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 Trong đó:  

* )( An  là số biến cố sơ cấp (kết quả) có trong A( Số kết quả thuận lợi cho A xảy ra) 

      * )(n là số biến cố sơ cấp (kết quả) của không gian  (Số kết quả có thể xảy ra của 

phép thử). 

Ví dụ 1.12: Tung một con xúc xắc cân đối và đồng chất. 

 Gọi ei là biến cố xuất hiện mặt i chấm(i=1,2,…, 6) 

        A là biến cố xuất hiện mặt chẵn. 

        B là biến cố xuất hiện mặt chia hết cho 3 

 Ta thấy:     

* Các ei đồng khả năng vì P(ei)= 6
1   6,...,2,1i  

 * A={e2, e4, e6}: có 3 kết quả (biến cố sơ cấp) thuận lợi cho A xảy ra. 

 * B={e3, e6}: có 2 kết quả (biến cố sơ cấp) thuận lợi cho B xảy ra. 

 *  ={e1; e2; e3; e4; e5;e6}: Có 6 kết quả (biến cố sơ cấp) có thể xảy ra. 

 Do đó: 5.0
6
3

)(
)()( 




n
AnAP ;   333.0

6
2

)(
)()( 




n
BnBP  

Ví dụ 1.13: 

 1) Một đợt xổ số phát hành 106 vé số, trong đó có 1 giải đặc biệt (6 số); 10 giải nhất(5 số), 

10 giải nhì(5 số), 20 giải ba(5 số); 70 giải tư(5 số); 100 giải năm(4 số); 300 giải sáu(4 số); 1000 

Giải bảy(3 số); 10000 giải tám(2 số); 9 giải phụ đặc biết và 45 giải khuyến khích. Một người 

mua ngẫu nhiên một tờ vé số. Tìm xác suất để người đó:  

 a) Trúng giải đặc biệt; giải nhất; giải tư; giải tám. 

 b) trúng số. 

 2) Khi lai hai cây đậu có kiểu gen Aa. Tính xác suất để thế hệ con mang kiểu gen: 

 a) aa               b) AA             c) Dị hợp tử              d) đồng hợp tử 

 3) Một hộp gồm 5 bi trắng, 4 bi đỏ. Từ hộp đó lấy ngẫu nhiên cùng ra 2 bi. 

 a) Không gian biến cố sơ cấp có bao nhiêu phần tử. 

 b) Gọi B là biến cố lấy được hai bi đỏ. Tìm P(B) 

 c) Gọi C là biến cố lấy được hai bi khác màu. Tìm P(C) 

 d) Gọi D là biến cố lấy được hai bi cùng màu. Tìm P(D) 

3.2 Định nghĩa xác suất tần suất 

 Qua định nghĩa ở mục 3.1 ta thấy nó đòi hỏi không gian biến cố sơ cấp   hữu hạn phần tử 

và lại đồng khả năng. Vì vậy để khắc phục nhược điểm đó ta xét định nghĩa sau: 
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 Giả sử một phép thử có thể lặp lại n lần độc lập, trong đó biến cố A xuất hiện m lần trong n 

lần thực hiện phép thử. Khi đó ta gọi f =
n
m là tần suất xuất hiện biến cố A. Người ta kiểm 

chứng được khi số lần lặp n càng lớn thì tỉ số 
n
m tiến về một giá trị cố định p nào đó,  

 Ví dụ 1.14: Nhà toán học Pearson và Buffon đã làm thực nghiệm gieo nhiều lần một đồng 

tiền cân đối và đồng chất. kết quả được ghi lại như sau: 

Người làm thí nghiệm   Số lần gieo Số lần xuất hiện mặt ngữa        f=
n
m  

Buffon      4040                 2048       0.508 

Pearson(lần 1)    12000                 6019       0.5016 

Pearson(lần 2)    24000               12012       0.5005 

 Với bảng thực nghiệm trên cho thấy xác suất để mặt ngữa xuất hiện là p = 0.5 

Định nghĩa: Khi số lần lặp n của phép thử càng lớn, tần suất 
n
m của biến cố A tiến về  

một số cố định p, ta nói biến cố A ổn định ngẫu nhiên và p chính là xác xuất của biến cố A. Và 

như vậy khi n đủ lớn ta có thể xấp xĩ 
n
mp  ,nghĩa là:   P(A)

n
m

  

 Ví dụ 1.15: Để biết xác suât bắn trúng mục tiêu của một xạ thủ là bao nhiêu, người ta tiến 

hành cho xạ thủ đó bắn n viên đủ lớn(mỗi lần bắn xem như thực hiện một phép thử), sau đó ghi 

nhận số viên đạn trúng mục tiêu (giả sử m viên trúng mục tiêu). 

  Khi đó:  f=
n
m

được xem là xác suất trúng mục tiêu của xạ thủ đó 

3.3 Định nghĩa xác suất hình học 

 Cho   là một miền đo được (1 chiều, 2 chiều, 3 chiều, …) và miền con S đo được của  . 

Lấy ngẫu nhiên một điểm M trong miền   

Định nghĩa: Xác suất để điểm M rơi vào miền S được xác định:        

Độ đo S 

                                                        P = 

                                                                         Độ đo    

  Chú ý:  

 * Nếu   là đường cong hay đường thẳng thì độ đo của   là chiều dài 

      * Nếu   là hình phẳng thì độ đo của   là diện tích 

      * Nếu   là hình khối thì độ đo của   là thể tích 
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 Ví dụ 1.16: 1) Cho đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác đều ABC cạnh a. lấy ngẫu nhiên một 

điểm M rơi vào hình tròn. Tìm xác suất điểm M rơi vào miền trong tam giác ABC. 

         2) Hai người hẹn gặp nhau tại một địa điểm từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút. Với quy 

ước người đến trước đợi người đến sau 5 phút, nếu quá 5 phút mà người thứ hai chưa đến thì 

người đến trước bỏ đi, cuộc hẹn thất bại. Tính xác suất cuộc hẹn thành công 

Giải 

 1) Gọi A là biến cố điểm M rơi vào miền trong  tam giá ABC 
2

2
( )

3
4( ) 0,4135

3.
3

ABC

C

a
SP A
S a

  
     

 

 2) Gọi x, y lần lượt là thời điểm của người thứ nhất, người thứ hai đến điểm hẹn. 

  Gọi A là biến cố cuộc hẹn thành công 

 * Miền của A:  
5
5

y x
y x

    
       2 2 230 25 275; 30AS S      

2

275( ) 0,3056
30

ASP A
S

     

4. Các công thức tính xác suất 

4.1 Công thức cộng 

Cho n biến cố ngẫu nhiên A1, A2,…, An trên cùng không gian biến cố sơ cấp  . Khi đó:  

)...()1(...)()()()( 21
1

1111
n

n

nljk
ljk

njk
jk

n

k
k

n

k
k AAAPAAAPAAPAPAP  


  

 

* Nếu các biến cố A1, A2,…, An đôi một xung khắc thì   



n

k
k

n

k
k APAP

11

)()(  

* Với hai biến cố A, B:        P(AB)=P(A)+P(B)-P(AB) 

  P(AB)=P(A)+P(B), (Với A, B xung khắc) 

* Với ba biến cố A, B, C:  

                        P(ABC)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-(AC)-P(BC)+P(ABC) 

 P(ABC)=P(A)+P(B)+P(C), (Với A, B, C đôi một xung khắc) 

 Ví dụ 1.17:  Từ một hộp gồm 3 bi trắng, 5 bi đỏ lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra 3 bi. 

 Gọi A là biến cố lấy được 2 đỏ, 1 trắng;   B là biến cố lấy được 2 trắng, 1 đỏ 

 Tìm P(A), P(B), P(AB) 
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Giải 

 * P(A) = 0,5357;   P(B) = 0,2679; P(AB) = P(A) + P(B) = 0,8036 (A, B xung khắc) 

4.2 Xác suất có điều kiện, công thức nhân 

4.2.1. Xác suất điều kiện  

 Ví dụ 1.18: Từ bộ bài Lutukhơ(52 lá), rút ngẫu nhiên ra 1 lá.  

 Gọi A là biến cố rút được lá hai;  B là biến cố rút được lá màu đỏ  

 Tìm:  a) P(A), P(B), P(AB) 

         b) )( BAP : Xác suất lá rút được lá hai, biết lá rút được là lá màu đỏ 

Giải 

      a)  P(A)=
13
1

52
4
 ,   P(B) = 

2
1

52
26

 ,  P(AB)=
26
1

52
2
  

      b) 
13
1

26
2

)(
)()( 




Bn
BAnBAP  

 * Ta gọi )( BAP  là xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra và nó được tính  

bởi công thức:   
)(

)(
)(

)()(
BP

BAP
Bn

BAnBAP 



  

 * Hai biến cố A và B gọi là độc lập nếu )()( APBAP  ; )()( BPABP   

4.2.2. Công thức nhân 

 *Từ công thức xác suất điều kiện ta có:   )()()( BAPBPBAP   

                                                                                         )()( ABPAP  

 * Nếu A, B độc lập thì  )()()( BPAPBAP   

  

* Tổng quát:  1 2 1 3 1 2 1 1
1

( ) ( ) ( ) ( )... ( ... )
n

k n n
k

P A P A P A A P A A A P A A A 


     

      * Nếu A1, A2,…, An là các biến cố độc lập thì: 



n

k
k

n

k
k APAP

11

)()(  

Chú ý: * Nếu hai biến cố A, B xung khắc thì ta có thể sử dụng kí hiệu A+B thay cho 

AB. 

             * Nếu hai biến cố A, B độc lập ta có thể sử dụng kí hiệu A.B thay cho AB 

4.3 Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes 

  Trong không gian   cho hệ đầy đủ các biến cố A1, A2,…, An , A là một biến cố bất 

kỳ của  , Khi đó ta có: 
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   a) )()(...)()()()()( 2211 nn AAPAPAAPAPAAPAPAP   

                                            (Công thức xác suất đầy đủ) 

b) Nếu 0)( AP  thì  
)(

)()(
)(

AP
AAPAP

AAP kk
k  , k=1,2,…,n, (Công thức Bayes) 

Chứng minh 

a) Ta có: 

A=A  = 1( )n
k kA A  ,  Vì A1, A2,…, An là hệ đầy đủ 

      A= 1
1

( ) ( ) ( )
n

n
k k k

k

A A P A P A A


     ,Vì A1, A2,…, An Xung khắc đôi một                

      P(A) = )()(
1



n

k
kk AAPAP . 

b) Ta có:   
)(

)()(
)(

)()(
AP

AAPAP
AP

AAPAAP kkk
k 


  

Ví dụ 1.19: 1) Từ một hộp gồm 10 bi trắng, 5 bi đỏ, lấy lần lượt không hoàn lại ra 2 bi. 

 a) Tính xác suất 2 bi lấy ra cùng màu đỏ 

 b) Tính xác suất 2 bi lấy ra khác màu nhau 

 2) Có hai lô sản phẩm, lô 1 có 100 sản phẩm trong đó có 10 phế phẩm; lô 2 có 90 sản phẩm 

trong đó có 5 phế phẩm.  

a) Lấy ngẫu nhiên mỗi lô 1 sản phẩm. Tìm xác suất trong 2 sản phẩm lấy ra có 1 phế phẩm 

 b) Chọn ngẫu nhiên 1 lô, rồi từ lô đó lấy ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm. Tìm xác suất trong 2 sản 

phẩm lấy ra có 1 phế phẩm 

Giải 

1) a) Gọi A là biến cố lấy được hai bi cùng màu 

               Ai là biến cố lấy được bi trắng ở lần thứ i(i=1,2) 

1 2 1 2 1 2 1 1 2 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )P A P A A A A P A P A A P A P A A       

         = 10 9 5 4. . 0,524
15 14 15 14

   

b)  ( ) 1 ( ) 0, 476P A P A    

2) a) Gọi A là biến cố lấy được một phế phẩm trong hai sản phẩm lấy ra 

                Ai là biến cố lấy được phế phẩm từ lô thứ i(i=1,2) 

1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )P A P A A A A P A P A P A P A    =0,14444 
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b) Bi là biến cố 2 sản phẩm lấy ra thuộc lô thứ i(i=1,2) 

1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0,14397P A P B P A B P B P A B    

4.4 Công thức xác suất nhị thức(công thức Bernoulli) 

 Cho n phép thử độc lập(kết quả xảy ra hay không xảy ra của phép thử này không ảnh hưởng 

đến kết quả xảy ra hay không xảy ra của phép thử khác), mỗi phép thử ta chỉ quan tâm đến hai 

biến cố A và A  và P(A) =p (không đổi với mỗi phép thử) 

 Xác suất để biến cố A xuất hiện k lần trong n lần thực hiện phép thử được xác định:  

                                                      Pn(k; A)= knkk
n ppC  )1(         , k = 0, 1, 2, …,n 

Chứng minh 

 Gọi B là biến cố trong n lần thực hiện phép thử có k lần biến cố A xảy ra 

 
1 1

... ... ... ... ...
k n k k n k

B A AA A A AAAA A
   

    , ( có k
nC  hạng tử) 

 
1 1

( ) ( ... ... ) ( ... ... ) ...
k n k k n k

P B P A AA A P A AAAA A
   

    , ( có k
nC  số hạng) 

 ...)]([)]([)]([)]([)(   knkknk APAPAPAPBP , ( có k
nC  số hạng) 

 knkk
n ppCBP  )1()(  

Ví dụ 1.20:  Tung 20 lần một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tìm xác suất 

 a) Có 5 lần xuất hiện mặt 3 chấm. 20 (5; ) 0,1294P A   

 b) Có 8 lần xuất hiện mặt chẵn.  20 (8; ) 0,120P B   

 c) Có ít nhất 2 lần xuất hiện mặt chẵn. ( ) 1 ( ) 0,99998P C P C     

(A, B tương ứng là biến cố xuất hiện mặt 3 chấm, mặt chẵn ở mỗi lần; C là biến cố có ít 

nhất 2 lần xuất hiện mặt chẵn) 

5. Xác suất trong chẩn đoán 

Định nghĩa: Giả sử T là một xét nghiệm, T+: dương tính; T-: âm tính; B: mắc bệnh. 

* Độ nhạy của xét nghiệm: Độ nhạy của xét nghiệm là xác suất xét nghiệm T cho kết quả 

dương tính đối với người mắc bệnh:  ( )P T B  

     * Độ chuyên( độ đặc hiệu) của xét nghiệm: Là xác suất xét nghiệm T cho kết quả âm tính 

đối với người không mắc bệnh:  ( )P T B  

     * Xác suất tiên nghiệm: Là xác suất chẩn đoán người xét nghiệm có bệnh (không có bệnh) 

khi kết quả xét nghiệm T cho dương tính(âm tính ): ( )P B T  ; ( )P B T  . 
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     + ( )P B T  : Còn gọi là giá trị đúng của phản ứng dương tính. 

+ ( )P B T  : Còn gọi là giá trị đúng của phản ứng âm tính. 

* Giá trị đúng của phản ứng(XN): là xác suất chẩn đoán đúng sau khi xét nghiệm cho kết 

quả dương tính hay âm tính:  P(Đ)= ( ) ( ) ( ) ( )P B P T B P B P T B   

…………………….. 

Bài Tập củng cố chương I 

*************** 
1) Một phòng điều trị cho 3 bệnh nhân nặng A, B, C. Trong 1 giờ xác suất để bệnh nhân A, 

B, C cấp cứu tương ứng là 0,6; 0,7; 0,8. Tìm xác suất sao cho trong 1 giờ: 

a) Cả 3 bệnh nhân cấp cứu. 

b) Có ít nhất một bệnh nhân cấp cứu. 

c) Có 2 bệnh nhân cấp cứu. 

      2) Một ông A 43 tuổi đến khám tổng quát. Phân tích nước tiểu thấy có đường niệu. Bác sĩ 

chẩn đoán khả năng ông A bị bệnh tiểu đường là 20%. Một xét nghiệm(XN) T(phân tích nước 

tiểu) dùng để phát hiện bệnh tiểu đường, với độ nhạy 92%; độ chuyên 84%. 

 a) Cho ông A làm XN T, kết quả dương tính. Tính khả năng ông A bị bệnh tiểu đường.  

 b) Cho ông A làm tiếp xét nghiệm T/ (phương pháp thử máu), với độ nhạy 80%; độ chuyên 

96%, kết quả cũng dương tính, khả năng ông A bị bệnh tiểu đường là bao nhiêu. 

3) Xác suất sinh con trai bằng 0,514. Ai có khả năng thực hiện mong muốn của mình hơn: 

a) Phụ nữ A mong muốn sinh bằng được con gái.  

b) Phụ nữ B mong muốn sinh bằng được con trai. 

4) Tại một bệnh viện , tỉ lệ mắc bệnh B là 0,1. để chẩn đoán xác định, người ta làm phản ứng 

miễn dịch, nếu khẳng định có bệnh thì đúng 50%, nếu người không bị bệnh thì sai 10%. 

a) Tìm xác suất dương tính của nhóm bị bệnh. 

b) Tìm giá trị đúng của chẩn đoán miễn dịch. 

5) Khi chẩn đoán bệnh B, một phản ứng có xác suất dương tính là 75%. Nếu phản ứng 

dương tính thì đúng 9/10 trường hợp. Giá trị của phản ứng âm tính là 50%. Một người được 

chẩn đoán đúng. Khả năng người đó bị bệnh là bao nhiêu; Tìm xác suất người đó kết quả XN 

âm tính. 

6) Khám bệnh ngoài da cho các cháu tại một nhà trẻ, các bác sĩ thấy 70% trẻ mắc bệnh A, 

50% trẻ mắc bệnh B. 
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Dùng thuốc T1 chữa trị, xác suất khỏi bệnh A là 80%; bệnh B là 50%; cả 2 bệnh là 35%. 

Dùng thuốc T2 chữa trị, xác suất khỏi bệnh A là 60%; bệnh B là 80%; cả 2 bệnh là 30%. 

Biết rằng giá thuốc và khối lượng thuốc chữa trị là như nhau. Nên dùng thuốc thế nào để 

chữa trị cho các cháu 

     7) Một Xét nghiệm T(phân tích nước tiểu) dùng để chẩn đoán bệnh tiểu đường. Để xác định 

độ nhạy và độ chuyên của xét nghiệm T này, người ta tiến hành làm một bảng test kết quả như 

sau: Trong 150 người bị bệnh tiểu đường cho làm xét nghiệm T thì thấy có 138 người cho kết 

quả dương tính; Trong 200 người không bị bệnh tiểu đường cho làm xét nghiệm T thì có 30 

người cho kết quả dương tính(dương giả) 

 a) Xác định độ nhạy; độ chuyên và giá trị đúng của xét nghiệm dương tính, âm tính. 

 b) Bằng phương pháp thử máu T/ có độ nhạy 0,8; độ chuyên 0,96 đem áp dụng cho hai 

nhóm trên thì giá trị đúng của xét nghiệm âm tính, dương tính là bao nhiêu. 

 c) Một người đến làm xét nghiệm T có kết quả dương tính, và tiếp tục làm xét nghiệm T/ 

cũng cho kết quả dương tính. Vậy khả năng người này bị tiểu đường là bao nhiêu % 

8) Tỉ lệ mắc bệnh X của lô chuột thứ nhất (LI) là 0,1; Ở lô chuột thứ hai(LII) là 0,07 

 a) Bắt ngẫu nhiên 3 con chuột ở LI, tính xác suất có ít nhất một con bị mắc bệnh X; Phải bắt 

ít nhất mấy con của LI để xác suất có ít nhất một con bị mắc bệnh X lớn hơn 0,9 

 b) Bắt ngẫu nhiên mỗi lô một con chuột, tính xác suất có ít nhất một con mắc bệnh X.  

 c) Chọn ngẫu nhiên một lô, rồi từ lô đó bắt ngẫu nhiên ra hai con chuột, tính xác suất cả hai 

con đều mắc bệnh X 

9) Bệnh A có 3 thể A1, A2, A3 với tỷ lệ 1/2; 1/6; 1/3 trong dân số, để chẩn đóan bệnh A ta 

dùng xét nghiệm E. E cho dương tính 10% nếu là A1; 20% nếu là A2, 90% nếu là A3 

 a) Khi một người bị bệnh A đến khám thì khả năng E cho dương tính là bao nhiêu 

 b) Một người bị bệnh A khi dùng xét nghiệm E cho kết quả dương tính thì khả năng người 

này mắc bệnh A1; A2; A3 tương ứng là bao nhiêu % 

10) Tỉ lệ viên thuốc bị sứt mẻ của máy dập A là 10%, lấy ngẫu nhiên 5 viên thuốc từ máy 

dập đó tính xác suất có ít nhất 1 viên bị sứt mẻ; Quan sát tối thiểu mấy viên để xác suất có ít 

nhất một viên bị sứt mẻ không dưới 95% 

11) Có hai xét nghiệm(XN) để chẩn đoán bệnh K- vú. T1(độ nhạy 90%; độ chuyên 80%), 

T2(độ nhạy 80%; độ chuyên 90%). 

 a) Bà A đến khám bệnh, bác sĩ đánh giá khả năng bà A bị K- vú là 5%. Cho bà A làm XN T1 

có kết quả âm tính. Sau đó cho bà A làm tiếp XN T2, kết quả cũng âm tính. Nếu chẩn đoán bà 

A không bị K- vú, khả năng đúng là bao nhiêu %? 
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b) Bà B đến khám bệnh, bác sĩ đánh giá khả năng bà B bị K- vú là 10%. Cho bà A làm XN 

T1 có kết quả dương tính. Sau đó cho bà B làm tiếp XN T2, kết quả cũng dương tính. Nếu chẩn 

đoán bà B bị K- vú, khả năng đúng là bao nhiêu %? 

12) Có hai xét nghiệm T1 và T2 dùng để chẩn đoán bệnh B; T1 có độ nhạy 93% và độ 

chuyên 95%; T2 có độ nhạy 97% và độ chuyên 90%. T1 dùng để sàn lọc những người có nguy 

cơ bị bệnh B; T2 dùng để chẩn đoán bệnh này trên những người mà T1 cho kết quả dương tính. 

Một người đến từ dân số có tỷ lệ bệnh B là 0,001, 

a) Cho người này làm xét nghiệm T1, kết quả T+. Tính xác suất người này mắc bệnh B. 

     b) Cho làm tiếp xét nghiệm T2 cũng thấy dương tính. Tính xác suất người này mắc bệnh B 

     13. Một bác sĩ chữa bệnh B, có xác suất chữa khỏi bệnh là 0,8. Có người cho rằng, cứ 5 

người mắc bệnh B đến chữa thì chắc chắn có 4 người khỏi bệnh; người khác cho rằng cứ 10 

người bị bệnh B đến chữa thì chắc chắn có 8 người khỏi bệnh. Ai đúng, ai sai. Tính hai xác suất 

trên. 

  14. Người có nhóm máu AB có thể nhận bất kỳ nhóm máu nào. Người có nhóm máu còn lại 

có thể nhận máu của người có cùng nhóm máu với mình hoặc của người có nhóm máu O. Tỉ lệ 

các nhóm máu O; A; B; AB của người Ê ĐÊ tương ứng bằng 0,24; 0,29; 0,32; 0,15. Chọn ngẫu 

nhiên một người nhận máu và một người cho máu của dân tộc trên. Tính xác suất để sự truyền 

máu được thực hiện. 

     15. Một phản ứng có độ nhạy bằng 0,7, giá trị âm tính bằng 0,875 và xác suất âm tính của 

nhóm sai bằng 0,25. Dùng phản ứng để chẩn đoán bệnh, tìm tỉ lệ bị bệnh. 

     16. Cho biết xác suất sinh được con trai trong mỗi lần sinh là 0,514 

 a) Tính xác suất sinh được con trai trong 4 lần sinh. Số lần sinh ít nhất bao nhiêu để xác suất 

sinh được con trai không nhỏ hơn 99%. 

 b) Tỉ lệ cặp vợ chồng đã có 2 con không sinh nữa chiếm 70%. Khảo sát ngẫu nhiên 30 cặp 

vợ chồng đã có 2 con, Tính xác suất có 20 cặp không sinh nữa; 25 cặp không sinh nữa. 

 17. Gọi E1 là sự kiện sinh đôi thật(hai trẻ luôn cùng giới); E2 là sự kiện sinh đôi giả(hai trẻ 

cùng giới hoặc khác giới). Nếu sinh đôi giả xác suất cùng giới 50%; tỉ lệ sinh đôi thật bằng p. 

 a) Tìm xác suất sinh đôi thật của nhóm cùng giới.  

 b) Nếu 2 trẻ sinh đôi khác giới thì xác suất sinh đôi giả là bao nhiêu. 

 18. Tỉ lệ X-quang cho dương tính là 20%, giá trị của X-quang dương tính là 25%. Biết tỉ lệ 

bị bệnh trong nhóm X- quang âm tính bằng 0,0125. Dùng X-quang chẩn đoán bệnh. Tìm độ 

nhạy, độ đặc hiệu của X- quang. 
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 19. Một người nghi mắc 1 trong 3 bệnh B1, B2, B3. Tỉ lệ mắc các bệnh B1, B2, B3 tương ứng 

bằng 0,4; 0,2; 0,4. Để chẩn đoán bệnh làm XN 3 lần: Nếu XN 2 lần dương tính, người ta chẩn 

đoán là B3; nếu XN 3 lần dương tính người ta chẩn đoán là B1. Hãy chứng tỏ rằng các chẩn 

đoán trên có xác suất đúng là lớn nhất. Biết rằng xác suất dương tính đối với bệnh B1, B2, B3 

tương ứng bằng 90%; 80%; 70%. 

************************** 
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CHƯƠNG II 

BIẾN NGẪU NHIÊN, VÉCTƠ NGẪU NHIÊN  

 

Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

 * Phân biệt được biến  ngẫu nhiên với biến số thực. 

 * Vận dụng được các quy luật  phân phối xác suất để tính xác suất. 

 * Áp dụng được các công thức tính kỳ vọng, phương sai, hệ số tương quan. 

* Giải được các bài toán liên quan đến biến ngẫu nhiên. 

  

 

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN 

1. Khái niệm biến ngẫu nhiên: 

     Ví dụ 2.1 : Tung 3 lần một đồng tiền cân đối và đồng chất Khi đó ta có   = { NNN, NNS, 

NSN, SNN, NSS, SSN, SSS} 

      Trong đó: N là biến cố xuất hiện mặt ngửa trong mỗi lần tung 

                       S là biến cố xuất hiện mặt sấp trong mỗi lần tung 

      Trên không gian   ta xác định một hàm X lấy giá trị trên R như sau: 

               X:     R 

                       X ( ) : số lần xuất hiện mặt ngửa 

      Ta thấy : X ( SSS) = 0 

                     X ( SSN) = X ( SNS) = X (NSS) = 1 

                     X( SNN) = X ( NSN) = X( NNS) = 2 

                     X (NNN) = 3 

     Như vậy tập giá trị của X ( ) : { 0, 1, 2, 3} 

     Trong ví dụ trên X được gọi là biến ngẫu nhiên và ta cũng thấy rằng:  

x R luôn tồn tại biến cố A = { : X ( ) < x} 

      Chẳng hạn:   

      + x  A0  

      + 0 < x   1   A = { SSS} 

      + 1 < x   2   A = { SSS, SNS, NSS, SSN} 

      + 2 < x   3   A = { SSS, SNS, NSS, SSN, SNN, NSN, NNS} 

+ x > 3  A  

      Dựa vào đặc điểm trên, ta có định nghĩa biến ngẫu nhiên như sau: 
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Định nghĩa: Biến ngẫu nhiên X là một hàm xác định trên không gian biến cố sơ cấp   và 

nhận giá trị trong R sao cho x R tồn tại biến cố ngẫu nhiên A sao cho A = { : X ( ) < x} 

 * Biến ngẫu nhiên thường kí hiệu: X, Y, Z,… 

 * Giá trị của biến ngẫu nhiên kí hiệu: x, y, z, … 

 * Nếu không có gì nhầm lẫn thì X ( ) = x, đôi khi ta viết X = x 

 Ta có thể hiểu biến ngẫu nhiên là đại lượng nhận giá trị trong tập số thực R, phụ thuộc vào 

kết quả của phép thử. 

   Ví dụ 2.2: Ta có X (SSS) = 0, ta có thể viết: X = 0, còn A = { : X ( ) < x}{ : X ( ) < 

x} ta viết A = ( X < x) 

 Chú ý: Người ta chứng minh được rằng:  

 * Nếu X, Y là các biến ngẫu nhiên thì X - Y, X.Y, kX ( k là hằng số), 
Y
X  cũng là các biến 

ngẫu nhiên 

 * Hơn nữa, một đa thức của biến ngẫu nhiên X: )1,0(  aaa x , hàm liên tục h (X) của biến 

ngẫu nhiên X cũng là biến ngẫu nhiên 

Ví dụ 2.3: Hãy xác định các biến ngẫu nhiên cho các ví dụ sau; tìm miền giá trị của nó và 

tính xác suất ứng với từng giá trị của nó. 

 a) Bắn không hạn chế vào mục tiêu, bắn cho tới khi nào trúng mục tiêu thì dừng lại 

 b) Từ một hộp có 7 bi đỏ, 3 bi xanh và 10 bi vàng lấy lần lượt có hoàn lại 4 viên bi 

2. Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên: 

Định nghĩa:  Cho X là biến ngẫu nhiên, khi đó luôn tồn tại P(X < x), x R   và ta gọi  

     F(x) = P(X < x) :  là hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X  

Ví dụ 2.4: Bắn 3 viên đạn độc lập vào mục tiêu Gọi X là số vên đạn trúng đích Xác suất bắn 

trúng mỗi viên là 0,6 

 + X là biến ngẫu nhiên, tập giá trị: {0,1,2,3} 

 + Không gian biến cố sơ cấp   =  AAA , AAA , AAA , AAA , AAA , AAA , AAA , AAA} 

 (Trong đó A là biến cố bắn trúng đích) 

     Ta có: 

     + P(X = 0) = 0,43 

     + P(X = 1) = 3.0,43.0,6 

     + P(X = 2) = 3.0,4.0,62 

     + P(X = 4) = 0,63 

     Ta có hàm phân phối: 
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 F(x)= P( X < x)  = 
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3. Các tính chất hàm phân phối xác suất: 

3.1 Tính chất 1: Hàm phân phối là hàm đơn điệu tăng 

Chứng minh 

 Vận dụng định nghĩa hàm số đơn điệu trên khoảng (a,b) để chứng minh 

 * Qua việc chứng minh tính chất 1, ta suy ra được: P( a  X < b) = F(b) – F(a) 

3.2 Tính chất 2: Hàm phân phối F(x) liên tục trái, nghĩa là lim
x a

F(x) = F(a) 

3.3 Tính chất 3:  
x

lim F(x) = 0 , 
x

lim F(x) = 1 

Chú ý: Người ta chứng minh được rằng: Nếu hàm F(x) nào đó có ba tính chất trên thì tồn tại 

một biến ngẫu nhiên X nhận hàm F(x) làm hàm phân phối 

Ví dụ 2.5: Giả sử X có hàm phân phối:    F(x) = 
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 a) Vẽ đồ thị hàm F(x) 

 b) Tính P( -1  x < 
2
1 ) và P( 1

4
 < x   2) 

Giải 

 b. P( -1  x < 
2
1 ) = F(

2
1 ) – F(-1) = 

2
1 ;  P( 1

4
 < x   2) = F(2) – F( 1

4
) = 3

4
 

II) Phân phối xác suất rời rạc và phân phối xác suất liên tục: 

1. Phân phối xác suất rời rạc: Biến ngẫu nhiên X được gọi là biến ngẫu nhiên rời rạc nếu tập 

giá trị của X hữu hạn hoặc vô hạn đếm được 

1.1.Bảng phân phối xác suất 
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 Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị: ,...,...,, 21 nxxx với xác suất tương ứng như 

sau: 

X    1x                  2x           …             nx                   … 

P(X = ix )    1P                  2P           …             nP                   … 

     

     Trong đó:   1P  + 2P +  … + nP  +… = 1 

     * Bảng trên được gọi là bảng phân phối xác suất của X 

     * Nếu x1< x2<…< xn<… thì hàm phân phối của X có dạng: 

   0 nếu x   x1 

    P1 nếu x1< x   x2 

      F(x) =  P1 + p2 nếu x2< x   x3 

   .    .    . 
   P1 + p2 + ...+ pk nếu xk< x   xk+1 

     Ví dụ 2.6: Một gia đình có ba người con, giả sử xác suất sinh con trai là 0,514. Gọi X là số 

con trai của gia đình đó. Tìm bảng phân phối xác suất và hàm phân phối xác suất của X. 

Giải 

     * Tập giá trị của X: {0; 1; 2; 3} 

     * P(X=0) = 0,115;  P(X=1) = 0,364;  P(X=2) = 0,385;  P(X=3) = 0,136 

     * Bảng phân phối xác suất của X: 

X    0    1    2    3 

p 0,115 0,364 0,385 0,136 

     * Hàm phân phối xác suất: nếu x 0 

                                                         Nếu 0 < x1 
                                                                    Nếu 1< x2 
                                                               Nếu 2 < x3 
                                              Nếu 3< x 
 

 

1.2.Hàm mật độ xác suất của X 

     Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị: ,...,...,, 21 nxxx , hàm số f(x) được định 

nghĩa:  f(x) = P(X=x),  x = x1, x2, …,xn, … được gọi là hàm mật độ xác suất của X 

     Chú ý: Bảng phân phối xác suất còn gọi là hàm mật độ xác suất cùa X dưới dạng bảng. 

0
0,115

( ) 0, 479
0,864
1

F x





Tài liệu giảng dạy môn: Xác suất-Thống kê Y học                                                                               23 

    Ví dụ 2.7:  Bắn 5 viên đạn độc lập vào một mục tiêu (điều kiện như nhau), xác suất bắn 

trúng mục tiêu của mỗi lần bắn là như nhau và bằng 0,2. Gọi X là số viên đạn bắn trúng mục 

tiêu.  

     a) Tìm bảng phân phối xác suất của X. 

     b) Mục tiêu bị phá hủy nếu có ít nhất 3 viên đạn bắn trúng . Tìm xác suất để mục tiêu bị phá 

hủy. 

1.3. Một số dạng phân phối rời rạc thông dụng 

1.3.1. Phân phối nhị thức: Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối nhị thức nếu hàm mật  

độ xác suất của nó có dạng: nxppCxXPxf xnxx
n ,...,1,0,)1()()(    

     Kí hiệu: X~B(n,p), n và p gọi là hai tham số của phân phối nhị thức 

     * Đặc biệt: Nếu n = 1 thì phân phối B(1,p) gọi là phân phối Bernouli 

     Chú ý:  Khi tiến hành quan sát n phần tử, X là số phần tử có dấu hiệu A(với xác suất xảy ra 

dấu hiệu A của mỗi phần tử là p). Khi đó X là biến ngẫu nhiên có luật phân phối Nhị thức. 

1.3.2 Phân phối poisson:  Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Poisson nếu hàm mật 

độ xác suất của nó có dạng: 

                 ,...2,1,0,
!

)()(   xe
x

xXPxf
x


,  >0 

     Kí hiệu: X~P( ),    gọi là tham số của phân phối Poisson 

1.3.3 Mối liên hệ giữa phân phối nhị thức và phân phối Poisson 

     Định lý: Cho X có phân phối nhị thức B(n,p).  

 Nếu   nnp , 0  np  thì    nxnxx
n ppCxXP )1()(  e

x

x

!
 

Chứng minh 

     Do npnp n     , (khi n đủ lớn) 

                                    
n

p 
  

     Ta có:  
xnx

xnxx
n nnx

xnnnppCxXP


 





 









 1

!
)1)...(1()1()(  

 



n

x

n x
xXP lim

!
)(lim  xn

x nn
xnnn 







 

 1)1)...(1(   

                                  



n

x

x
lim

!
  






  e

xn

xn

!
1  . 
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     * Như vậy khi n khá lớn, p khá nhỏ thì ta xấp xỉ  

                                         xnxx
n ppCxXP )1()(  e

x

x

! , với np  

     Ví dụ 2.8:  

 1) Bắn 5 viên đạn độc lập vào một mục tiêu (trong điều kiện như nhau), xác suất bắn trúng 

mục tiêu của mỗi lần bắn là như nhau và bằng 0,2. Gọi X là số viên đạn trúng mục tiêu.  

     a) Tìm phân phối xác suất của X, cho biết X thuộc dạng phân phối nào? 

     b) muốn mục tiêu bị phá hủy phải có ít nhất 3 viên đạn trúng mục tiêu. Tìm xác suất để mục 

tiêu bị phá hủy 

     2) Một lô bóng đèn điện tử gồm 10000 bóng, xác suất để mỗi bong hỏng là 0,001. gọi X là 
số bóng đèn hỏng của lô hàng 
     a) Xác định dạng phân phối xác suất của X 

     b) Tìm xác suất trong lô có đúng 3 bóng hỏng; ít nhất 4 bóng hỏng 

2. Phân phối xác suất liên tục:  

Biến ngẫu nhiên X được gọi là liên tục nếu tập giá trị của X là khoảng (a,b), a có thể là  , 

b có thể là   

2.1 Hàm mật độ xác suất 

     Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân phối xác suất F(x). Hàm số )(xf  được gọi 

là hàm mật độ xác suất của X nếu nó thỏa mãn:   F(x)= 


x

dttf )( ,  Rx  

     + Tại những điểm x làm cho f(x) liên tục thì F’(x)=f(x) 

     + Hàm mật độ xác suất của X tồn tại là duy nhất 

2.2 Tính chất của hàm mật độ xác suất 

     + 0 ( ) 1,f x x    

     + 




 1)( dxxf  

     + 




 dxxfXP )()(  

     + 0)( XP , )()()(   XPXPXP  

     Ví dụ 2.9:  Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ:                   0,0,   xme x  

                                                                                        f(x) =  

                                                                                    0     , 0x  
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     a) Tìm tham số m  

     b) Tìm hàm phân phối xác suất của X và tính P(0<X<1) 

2.3. Một số dạng phân phối liên tục thông dụng 

2.3.1 Phân phối chuẩn 

     Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối chuẩn nếu hàm mật độ xác suất của nó có dạng: 

  2

2

2
)(

2
1)( 









x

exf , Rx  

 

 

     Kí hiệu: X~N( 2, ), với 2,  gọi là hai tham số của phân phối chuẩn 

     * Đặc biệt: nếu 1,0 2    thì phân phối N(0;1) gọi là phân phối chuẩn tắc 

     + Hàm mật độ của phân phối N(0;1):  2

2

2
1)(

x

exf





, Rx  

 
     Định lý chuẩn hóa: 

     Nếu X~N( 2, ) thì 




XZ ~N(0;1) 

     Định lý Moivre-Laplace:  

     Nếu X~B(n,p), n khá lớn, p không quá gần 0 và 1 thì X 2~ ( ; )
XX

N   , np; 2 = np(1-p). 

     Công thức tính xác suất ( )P X   của phân phối chuẩn, nhị thức: 
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* Nếu X~N(0;1) thì     
2

21( ) ( ) ( )
2

x

P X e dx




   



       

                                             (Trong đó: 
2

2

0

1( )
2

z x

z e dx



   là hàm Laplace 

                                               Hoặc     
2

21( )
2

z x

z e dx






    là hàm PPXS của X) 

* Nếu X~N( 2, )  thì     ( ) ( ) ( )P X    
 

 
 

      

* Nếu X~B( ;n p )  thì     ( )
(1 ) (1 )

np npP X
np p np p
 

 
    

              
 

     Ví dụ 2.10:   Điều tra ngẫu nhiên 10000 trẻ sơ sinh, xác suất sinh con trai bằng 0,514. Gọi X 

là số trẻ trai.Tính xác suất để X thuộc khoảng 5000 đến 6000. 

Giải 

     * (5000 6000) 0,5 (2,8) 0,5 0, 4974 0,9974P X        

2.3.2 Phân phối Gamma và khi bình phương 

     Hàm Gamma: Hàm gamma được xác định:   



0

1)( dxext xt , với t > 0 

     * Áp dụng phương pháp tích phân từng phần ta có: )(.)1( ttt  , với t >0 

     Phân phối Gamma: Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Gamma nếu hàm mật độ 

xác suất của nó có dạng:  


x

exxf





 1

)(
1)( , với x >0 

     Kí hiệu: X~G ),(  , với  ,  gọi là hai tham số của phân phối Gamma 

2.3.3 Phân phối khi bình phương:  Phân phối khi bình phương là phân phối Gamma G ),(  , 

với 2,
2

  r , trong đó r =1, 2, 3, …:    2
1

2

22)
2

(

1)(
xr

r ex
r

xf



 , với x >0 

 
     Kí hiệu: X~ )(2 r , với r gọi là tham số(bậc tự do) của phân phối khi bình phương 
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     Định lý: Nếu X~ )(2 r , Y~ )(2 s  và X, Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập thì 2 X Y   là 

biến ngẫu nhiên có phân phối )(2 sr   

     Định lý: Nếu X1, X2, …, Xn là n biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối N(0;1) thì  

                                        2   X1
2 + X2

2
 + …+ Xn

2
  là biến ngẫu nhiên có phân phối )(2 n  

2.3.4 Phân phối Student: Cho hai biến ngẫu nhiên độc lập X~N(0;1), Y~ )(2 n , khi đó phân 

phối của biến ngẫu nhiên T=

n
Y

X  được gọi là phân phối Student        

                                                  
2

12

)1(

1.
)

2
(.

)
2

1(
)(








 n

n
xnn

n

xf


 

 
     Kí hiệu: X~T(n), với n gọi là tham số(bậc tự do) của phân phối Student 

2.3.5 Phân phối Fisher 

     Cho hai biến ngẫu nhiên độc lập X~ )(2 m , Y~ )(2 n , khi đó phân phối của biến ngẫu 

nhiên        F = 

n
Y
m
X

 được gọi là phân phối Fisher 

                      
2

1
2

2

)1(
.).(

)
2

().
2

(

)
2

(
)( nm

n
n

m
n

x
m
n

nm

nm

xf 








 ,     x >0 

Kí hiệu: X~F(m,n), với m, n gọi là hai tham số(bậc tự do) của phân phối Fisher 

III. Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên, hàm đặc trưng của biến ngẫu nhiên 

1. Kỳ vọng(trung bình) : Đặc trưng cho giá trị trung tâm của biến ngẫu nhiên  
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ix

ii xXPx )(    , X rời rạc 

  
hk

XE
/

)(  

                                              




dxxxf )(            , X liên tục 

     Tính chất:   * E(C) = C,  (C hằng số) 

          * E(CX) = CE(X) 

           * Nếu X, Y có kỳ vọng thì E(X+Y) = E(X)+E(Y) 

           * Nếu X, Y độc lập và có kỳ vọng  thì E(XY) = E(X)E(Y) 

2. Phương sai:  Phương sai là đại lượng đặc trưng cho mức độ phân tán của các giá trị của X 

so với kỳ vọng:        2222
/

)()()(   XEXEXVar
hk

 

                                                       
ix

ii xXPx )(2    , X rời rạc 
     Trong đó:         )( 2XE     

                                                      




dxxfx )(2            , X liên tục 
     Tính chất:     * Var(C) = 0,  (C hằng số) 

            * Var(CX) = C2Var(X) 

            * Nếu X, Y độc lập và có phương sai  thì Var(X+Y) = Var(X)+Var(Y) 

3 Mod: Mod là giá trị của X(kí hiệu xmod) mà tại đó hàm mật độ đạt giá trị lớn nhất. 

     * Trường hợp biến ngẫu nhiên rời rạc thì P(X=xmod) là lớn nhất 

     * xmod có thể có duy nhất một giá trị cũng có thể có nhiều hơn một giá trị. 

4. Trung vị: Trung vị (Median) là giá trị của biến ngẫu nhiên X (kí hiệu xMe) sao cho: 

1( ) ( )
2Me MeP X x P X x     

     * Trung vị không phải luôn tồn tại, cũng có khi chỉ có một giá trị hoặc nhiều hơn một giá trị 

     Ví dụ 2.11: Cho X có hàm phân phối xác suất 

      0    , 0x                               1  ,   10  x            E(X) = 1/2 
 F(x) =      x    , 10  x   )(xf                                     Var(X) = 1/12 

                      1   , 1x                                0  , 10  xx        XMod = [0;1]; XMe = ½           
5. Hàm đặc trưng của biến ngẫu nhiên 

     Cho X là biến ngẫu nhiên, khi đó hàm đặc trưng của X được xác định: 

                                   
i

i

x
i

tx xXPe )(    , X rời rạc 

  )()( tXeEtM   

                                                  




dxxfe tx )(            , X liên tục 

     * Hàm đặc trưng của X tồn tại là duy nhất 
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     * Ta có thể ứng dụng hàm đặc trưng để tính kỳ vọng và phương sai. 

)0()( MXE  , )0()( 2 MXE  2)]0([)0()( MMXVar   

 

Chứng minh 

     Giả sử X là biến ngẫu nhiên rời rạc( với X liên tục ta chỉ thay ký hiệu tổng bằng kí hiệu tích 

phân) 

     Ta có:  M(t) =  
i

i

i

i

x
i

tx
i

x
i

tx xXPextMxXPe )()()(  

                                                          
ix

ii XExXPxM )()()0(  

                 
i

i

x
i

tx
i xXPextM )()( 2  

ix
ii XExXPxM )()()0( 22  

  2)]0([)0()( MMXVar   

6. Các định lý: 

     * Nếu X~B(n,p) thì E(X) = np; Var(X) =np(1-p); mod(X)=[(n+1)p] 

     * Nếu X~P( ) thì  E(X) =  ; Var(X) = ;mod(X)=[  -1]     

     * Nếu X~N( 2, ) thì  E(X) =  ; Var(X) = 2   

     * Nếu X~G ),(   thì  E(X) =  ; Var(X) = 2 .         

     * Nếu X~ )(2 r  thì E(X) = r; Var(X) =2r.                                           

     Ví dụ: 2.11: 1) Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất: 

                                                                            xe    , 0x          
                                                           )(xf  
                                                                            0      , 0x  
     a) Tìm trung bình  , phương sai  2 , trung vị xMe và xMod 

     b) Tìm hàm đặt trưng M(t), và dùng M(t) để tìm lại   và 2 . 

     2) Trong hộp gồm 7 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm hỏng, lấy ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm. Gọi X 

là số sản phẩm hỏng có trong 3 sản phẩm lấy ra 

     a) Tìm trung bình  , phương sai  2 , trung vị xMe và xMod 

     b) Tìm hàm đặt trưng M(t), và dùng M(t) để tìm lại   và 2 . 

     Ví dụ 2.12: Chứng minh:  

     a) Nếu X~B(n,p) thì M(t) =(1-p-pet)n 

     b) Nếu X~P( ) thì M(t) = )1( tee  
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     c) Nếu X~N( 2, ) thì M(t) 2

22tt
e


 

  

     d) Nếu X~G ),(   thì M(t)  )1(
1

t
  

     e) Nếu X~ )(2 r  thì M(t) 
2)21(

1
r

t
 ;  

IV. VÉC TƠ NGẪU NHIÊN 

1. Định nghĩa véc tơ ngẫu nhiên 

 Véc tơ ngẫu nhiên n chiều là một bộ phận gồm n biến ngẫu nhiên (X1, X2, …, Xn), Xi (i =1, 

2, …, n) là biến ngẫu nhiên của không gian   

 Trong thực tế có nhiều bài toán đòi hỏi ta cần phải xét nhiều biến ngẫu nhiên trên mỗi phần 

tử của  ( chẳng hạn:Khi nghiên cứu về giống lúa ta cần quan tâm đến năng suất(X), chất 

lượng hạt gạo(Y) ,…; Khi nghiên cứu về tình trạng sức khỏe ta cần quan tâm đến chiều cao(X), 

trọng lượng(Y),… 

 Để đơn giản trong phần này ta chỉ nghiên cứu vec tơ chứa hai biến ngẫu nhiên cùng loại( 

cùng rời rạc hoặc cùng liên tục) 

2. Phân phối xác suất của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) 

2.1 V éc tơ ngẫu nhiên loại rời 

2.1.1 Bảng phân phối xác suất của véc tơ ngẫu nhiên 

             Y 

     X 

     y1      y2      …      ym Tổng dòng 

         x1     P11     P12      …     P1m     P1. 

         x2     P21     P22      …     P2m     P2. 

         . 
         . 
         . 

       . 
       . 
       . 

       . 
       . 
       . 

   
     … 

      . 
      . 
      . 

      . 
      . 
      . 

         xn     Pn1     Pn2      …     Pnm     Pn. 

Tổng cột     P.1     P.2      …     P.m     1 

     Trong đó:    

     * xi là giá trị của X(i = 1,…,n); yj là giá trị của Y(j = 1,…,m) 

     * pij =P(X=xi, Y=yj), i = 1,…,n; , j = 1,…,m 

     * P.j = P1j+P2j+…+Pnj : Tổng các xác suất của cột j( j = 1,…,m) 

     * Pi. = Pi1+Pi2+…+Pim : Tổng các xác suất của dòng i ( i = 1,…,n) 
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     * 
 

n

i

m

j1 1
Pij = 1 

2.1.2 Bảng phân phối xác suất biên 

         X     x1     x2      …     Xn 

fX(x)=P(X=x)     P1.     P2.      …     Pn. 

         Y     y1     y2      …     ym 

fY(y)=P(Y=y)     P.1     P.2      …     P.m 

 

2.1.2 Bảng phân phối xác suất điều kiện 

 Ta có: 
)(

),()(
yYP

yYxXPyYxXP



 ; 

)(
),()(

xXP
yYxXPxXyYP




  

 *  Bảng phân phối xác suất của X với điều kiện Y = y2  

         X     x1     x2      …     Xn 

)( 2yYxXP      P12/P.2     P22/P.2      …     Pn2/P.2 

   

* Bảng phân phối xác suất của Y với điều kiện X = x1  

         Y     y1     y2      …     Ym 

)( 1xXyYP       P11/P1.     P12/P1.      …     P1m/P1. 

     

     Ví dụ 2.13: Cho véc tơ (X, Y) có bảng phân phối xác suất 

             Y 

     X 

     0      1       2 Tổng dòng 

         0     0,1     0,3      0,2      0,6 

         1     0,1     0,2      0,1      0,4 

Tổng cột     0,2     0,5      0,3        1 

 

     * Các bảng phân phối biên: 

  

     * Bảng phân phối xác suất của X với điều kiện Y = y 

         X      0       1 

fX(x)=P(X=x)     0,6     0,4 
         Y       0       1        2 

fY(y)=P(Y=y)     0,2     0,5       0,3 
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         X      0      1 

 )0(  YxXP      1/2     1/2 

)1(  YxXP      3/5     2/5 

)2(  YxXP     2/3     1/3 

 * Bảng phân phối xác suất của Y với điều kiện X = x 

         Y      0      1      2 

 )0(  XyYP      1/6     3/6     2/6 

)1(  XyYP      1/4     2/4     1/4 

2.2 V éc tơ ngẫu nhiên loại liên tục 

2.2.1 Hàm mật độ xác suất của véc tơ ngẫu nhiên 

 Hàm số f(x,y) gọi là hàm mật độ xác suất của vec tơ (X,Y) nếu thỏa mãn hai tính chất sau : 

 * f(x,y)  0 

 *  








 1),( dxdyyxf  

2.2.2 Hàm mật độ xác suất biên 

     * Hàm mật độ xác suất của X: 




 dyyxfxf X ),()(  

     * Hàm mật độ xác suất của y: 




 dxyxfyfY ),()(  

2.2.2 Hàm mật độ xác suất điều kiện  

     * Hàm mật độ xác suất của X với điều kiện Y=y: )(
),()(

y
yxfyxf   

     * Hàm mật độ xác suất của y với điều kiện X=x: 
)(
),()(

xf
yxfxyf

X

  

3. Sự độc lập của các biến ngẫu nhiên 

 Hai biến ngẫu nhiên X, Y độc lập với nhau khi và chỉ khi  f(x,y)= )(xf X . )( yfY  

 Ví dụ 2.14:  Cho véc tơ ngẫu nhiên (X,Y) có hàm mật độ: 

                        2myx ,    1,0  yx  
   ),( yxf = 
                                                   0     ,     miền khác    
 a) Xác định m 
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 b) Tìm các hàm mật độ biên; cho biết X, Y có độc lập không? 

 Ví dụ 2.15:  Cho véc tơ ngẫu nhiên (X,Y) có hàm mật độ:       

                                                                                                             )2( yxm  ,    1,0  yx  
                                                               ),( yxf = 
                                                                                                               0          ,     miền khác    
 a) Xác định m; tìm fX(x), fY(y) 
 b) Tìm YX  ; ; 22 ; YX    

 Ví dụ 2.16: 

 1) Cho hai biến ngẫu nhiên X, Y độc lập, X~B(n;p); Y~Bm;p). Đặt Z =X+Y.Tìm hàm mật 

độ xác suất của Z và cho biết dạng phân phối của Z 

 2) Cho hai biến ngẫu nhiên X, Y độc lập, X~P( 1 ); Y~P( 2 ). Đặt Z =X+Y.Tìm hàm mật độ 

xác suất của Z và cho biết dạng phân phối của Z 

 3) Cho hai biến ngẫu nhiên X, Y độc lập, X~N( 2
11, ); Y~N( 2

22 , ).Đặt Z =X+Y. Tìm 

hàm mật độ xác suất của Z và cho biết dạng phân phối của Z 

 4)Cho hai biến ngẫu nhiên X, Y độc lập, X~ )( 1
2 r ; Y~ )( 2

2 r . Đặt Z =X+Y.Tìm hàm mật 

độ xác suất của Z và cho biết dạng phân phối của Z 

………………………………………….. 

Bài tập củng cố chương II 

*********************** 
1. Một xạ thủ có 4 viên đạn, anh ta bắn lần lượt từng viên cho đến khi trúng mục tiêu hoặc hết 

cả 4 viên thì thôi. Tìm phân phối xác suất của viên đạn đã bắn? Biết xác suất bắn trúng mục 

tiêu của mỗi viên là 0,7. 

2. Khi một người đi thi lấy bằng lái xe, nếu không đạt anh ta lại đăng ký thi lại cho đến khi đạt 

mới thôi, biết rằng khả năng thi đỗ của anh ta là 0,65. Gọi X là số lần anh ta dự thi.  

 a. Tìm hàm mật độ xác suất của X. 

 b. Hãy dự đoán xem trong 243 người dự thi ( mỗi người có xác suất thi đỗ là 0,65) có bao 

nhiêu người thi đạt ngay lần đầu, thi đạt ở lần thứ hai, phải thi ít nhất 4 lần. 

3. Qua nhiều năm khảo sát, người ta xác định được trọng lượng của trẻ sơ sinh có phân phối 

chuẩn, với trọng lượng trung bình là 3,2kg; độ lệch chuẩn 0,4kg. Một trẻ sơ sinh được gọi là 

bình thường nếu có trọng lượng từ 2,688kg đến 3,721kg.  

 a) Tìm tỉ lệ trẻ sơ sinh bình thường. 

 b) Đo trọng lượng một cách ngẫu nhiên 100 trẻ sơ sinh. Tính xác suất có trên 85 trẻ bình 

thường. 
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4. Tỷ lệ sản phẩm loại I của máy thứ nhất là 90%; của máy thứ hai là 85%. Cho mỗi máy sản 

suất 1 sản phẩm. Gọi X là số sản phẩm loại I có trong 2 sản phẩm được sản xuất ra. 

 a) Lập bảng phân phối xác suất của X; tính E(X), Var(X) 

 b) Số tiền lời khi bán mỗi sản phẩm loại I là 30000 đồng; mỗi sản phẩm không phải loại I là 

15000 đồng. Tìm số tiền lời trung bình khi bán 2 sản phẩm trên. 

5. Từ một lô hàng gồm 10.000 sản phẩm ( trong đó có 8000 sản phẩm loại A) người ta ngẫu 

nhiên ra 100 sản phẩm để kiểm tra. Nếu thấy có ít nhất 84 sản phẩm loại A trong 100 sản phẩm 

kiểm tra thì mua lô hàng đó. Tìm xác suất để lô hàng được mua ( tính gần đúng bằng công thức 

tích phân Lapplace) 

6. Cho biết trọng lượng viên thuốc sản xuất tại một xí nghiệp là độc lập và có phân phối chuấn 

với trung bình 250mg, phương sai 9,0mg. Thuốc được đóng thành vĩ, mỗi vĩ 10 viên. Mỗi vĩ 

gọi là đúng tiêu chuẩn khi trọng lượng từ 2490mg đến 2500mg(đã trừ bao bì) 

 a) Tìm tỉ lệ tỉ lệ vĩ thuốc đúng tiêu chuẩn của xí nghiệp. 

 b) Lấy ngẫu nhiên 100 vĩ để kiểm tra. Tính xác suất có trên 80 vĩ đạt chuẩn. 

7. Một người đến khám vì ho ra máu. Theo tổng kết của phòng khám thì những bệnh nhân như 

vậy là có thể do: Lao phổi 40%; K phổi 30%; dãn phế quản 20%; còn lại là do các bệnh khác.

 a) Làm xét nghiệm K(IDR), thấy người này có kết quả dương tính. Theo tổng kết của phòng 

xét nghiệm thì tỷ lệ IDR dương tính trong các bệnh trên theo thứ tự là: 0,8; 0,4; 0,2; 0,1. Tính 

khả năng người này bị lao phổi. 

 b) Nếu làm xét nghiệm K(IDR) cho 50 người như vậy đều cho kết quả dương tính, và giả 

thiết như câu a). Hỏi khả năng có từ 10 đến 30 người bị lao phổi là bao nhiêu %. 

8. Cho biến ngẫu nhiên X ( đv: tháng) là tuổi thọ của một loại thiết bị có hàm mật độ xác suất: 

          )(xf            2
x

cxe


      x >  0        

                                     0        x    0 

a) Tìm c. Tìm hàm phân phối xác suất của X.  

b) Tìm E(X); var(X). 

c) Tìm xác suất để trong 6 thiết bị này hoạt động độc lập có 3 thiết bị thọ ít nhất 5 tháng.  

  9. Tỉ lệ mắc bệnh B1, B2 (B1 và B2 là độc lập)tại cộng đồng tương ứng bằng 0,2; 0,3. Tiến 

hành khám ngẫu nhiên cho 100 người. Tìm xác suất sao cho: 

 a) Có không quá 3 người mắc cả hai loại bệnh. 

 b) Có ít nhất 10 người bị mắc bệnh. 

c) Tìm xác suất sao cho có 3 người mắc bệnh B1 và 7 người mắc bệnh B2   
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 10. Tỉ lệ trị khỏi bệnh của một bác sĩ là 0,9. Gọi A là biến cố trị bệnh cho 100 người có ít nhất 

m người khỏi bệnh. Tìm m sao cho xác suất của A không nhỏ hơn 95%. Nêu ý nghĩa của giá trị 

m vừa tìm được. 

11. Khảo sát một lô thuốc viên, trọng lượng trung bình của một viên thuốc là 252,6mg và độ 

lệch chuẩn 4,2mg, trọng lượng viên thuốc có phân phối chuẩn 

 a) Tìm tỉ lệ viên thuốc có trọng lượng lớn hơn 260mg 

 b) Những viên thuốc có trọng lượng sai lệch so với trọng lượng trung bình không vượt quá 

5mg được xem như đạt chuẩn. Tìm tỉ lệ viên thuốc đạt chuẩn 

 c) Cần quy định độ sai lệch về trọng lượng là bao nhiêu so với trung bình để có trên 90% 

viên thuốc đạt chuẩn. 

12. Đo nồng độ Na+ trong một mẫu huyết thanh bằng quang kế ngọn lửa, lặp đi lặp lại nhiều 

lần phép đo, ta ghi nhận có 20% kết quả trên 143mEq/l và 30% kết quả dưới 141mEq/l. Tính 

nồng độ trung bình của Na+ và độ lệch chuẩn của phép đo 

13) Dùng thuốc mới chữa thử bệnh B có tỉ lệ khỏi bệnh là p. Trước khi đưa ra sử dụng chính 

thức, người ta điều trị thử cho 100 người bị bệnh B. Thuốc được chấp nhận đưa ra sử dụng với 

xác suất 100% nếu có trên 80 người khỏi bệnh; với xác suất 70% nếu có từ 60 người đến 80 

người khỏi bệnh và với xác suất 0% nếu có dưới 60 người khỏi bệnh. Tìm xác suất thuốc được 

chấp nhận sử dụng với: 

a) p = 0,8.  

b) p = 0,6. 

14. Xác suất chẩn đoán đúng của một bác sĩ là 0,8. bác sĩ này chẩn đoán cho 100 người. Tìm m 

sao cho xác suất có ít nhất 100-m người được chẩn đoán đúng không nhỏ hơn 0,96. nêu ý nghĩa 

của giá trị m vừa tìm được. 

15. Một lô thuốc viên A có trọng lượng trung bình là biến ngẫu nhiên có luật phân phối chuẩn, 

với trọng lượng trung bình  = 250,5mg; độ lệch chuẩn  = 4,3mg. 

 a) Tìm x0 sao cho có 25% viên thuốc của lô A có trọng lượng nặng hơn x0. 

 b) Tìm x0 lớn nhất sao cho có ít nhất 70% viên thuốc của lô A có trọng lượng nặng hơn x0. 

 c) Tìm tỉ lệ viên thuốc có trọng lượng thuộc: ( -0,25 ;  + 0,25 ); ( -  ;  +  );     

( - 2 ;  + 2 ); ( - 3 ;  + 3 ) 

16. Bệnh M chỉ có hai loại M1; M2 có tỉ lệ tương ứng bằng 0,49 và 0,51. Để chẩn đoán xác định 

bệnh M2 người ta dùng một XN T. T cho dương tính khi X > 2; T cho âm tính khi X 2. X là 

lượng Cholesteron trong máu của những người mắc bệnh M, đối với người mắc bệnh M1 thì 

X~ N(1,65; 0,5); đối với người mắc bệnh M2 thì X~ N(2,5; 0,5). 
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a) Xác định độ nhạy: P( 2T M ); độ chuyên P( 2T M ). 

 b) Một người mắc bệnh M vào xét nghiệm, khả năng T cho dương tính là bao nhiêu. 

 c) Nếu kết quả XN là dương tính thì khả năng người này mắc bệnh M2  là bao nhiêu. 

 d) Nếu kết quả XN là âm tính thì chẩn đoán không mắc bệnh M2, khả năng đúng là bao 

nhiêu. 

17. Trọng lượng của trẻ sơ sinh là biến ngẫu nhiên X(kg) có phân phối chuẩn, với trung bình là 

3kg; độ lệch chuẩn 0,5kg. Một trẻ sơ sinh được gọi là bình thường nếu trọng lượng từ 2,2kg –

đến 3,8kg. 

 a) Tìm tỉ lệ trẻ bình thường trong dân số. 

 b) Quan sát ngẫu nhiên 10 trẻ sơ sinh tính xác suất có ít nhất 7 trẻ bình thường. 

 c) Quan sát ngẫu nhiên 20 trẻ sơ sinh, tìm m để xác suất có ít nhất m trẻ bình thường không 

nhỏ hơn 95%. Nêu ý nghĩa số m tìm được. 

18. Tỉ lệ sốt rét tại một địa phương bằng 10%. Xét nghiệm(XN) ký sinh trùng sốt rét cho 5000 

người tại địa phương trên. Mỗi lần lấy máu 5 người trộn đều XN một lần, nếu âm tính trả lời 

kết quả cho từng người; nếu dương tính, làm XN cho từng người rồi trả lời kết quả. Hỏi số XN 

trung bình cần làm là bao nhiêu? 

19. Xác suất khỏi khi điều trị bệnh B là 90%. Xác suất có 15 người khỏi và 18 người khỏi 

tương ứng bằng 0,079803 và 0,28518. Biết xác suất có nhiều nhất m người khỏi không lớn hơn 

0,05. Tìm m và nêu ý nghĩa. 

20. Một phương pháp chẩn đoán, xác suất chẩn đoán sai bằng 0,15. Dùng PP trên chẩn đoán 

cho 50 người. tìm xác suất sao cho có nhiều nhất m người chần đoán sai. Biết rằng m là số mốt. 
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CHƯƠNG III 

MẪU NGẪU NHIÊN VÀ CÁC QUY LUẬT PHÂN PHỐI 

 

Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

 * Vận dụng được các phương pháp thu thập dữ liệu 

 * Tính được các đặc trưng mẫu. 

* Giải được các bài toán cơ bản về thống kê mô tả. 

 * Tìm được phân vị của luật phân phối xác suất thông dụng. 

 

I. MẪU NGẪU NHIÊN VÀ CÁCH CHỌN MẪU 

 Trong phần xác suất, nếu ta biết trước quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên thì ta có thể 

xác định được một số đại lượng liên quan, chẳng hạn: trung bình, phương sai, xác suất,… 

 Tuy nhiên, trong thực tế khi nghiên cứu về biến ngẫu nhiên ta không thể xác định chính xác 

quy luật phân phối của nó, chẳng hạn: nghiên cứu về X: là số người đến trạm bưu điện trong 

một ngày; Y: trọng lượng của người Việt Nam; Z: năng suất của một giống lúa; T là số người 

khỏi bệnh khi điều trị…Vì các đối tượng quan sát rất lớn nên ta không thể quan sát hết các đối 

tượng đó. Do đó không thể xác định được các đại lượng  trung bình, phương sai, xác suất,… 

 Và ta có một phương pháp rất hữu hiệu để giải quyết vấn đề trên, gọi là phương pháp thống 

kê, có thể mô tả như sau: Ta quan sát một số hữu hạn các đối tượng và ghi lại số liệu của 

chúng. Trên cơ sở các số liệu quan sát được, thông qua các mô hình ước lượng hay kiểm định 

ta có thể đưa ra kết luận cho luật phân phối, kỳ vọng, phương sai, xác suất,…của biến ngẫu 

nhiên mà ta khảo sát . 

1. Đám đông(tổng thể) 

 Trong thống kê toán học, ta hiểu đám đông là tập hợp toàn bộ các đối tượng mà ta quan tâm 

nghiên cứu. Chẳng hạn: các sản phẩm làm ra trong môt ca làm việc; các trái cây trong một vụ 

thu hoạch ở nông trường; các sinh viên trong một trường đại học nào đó; các cửa hàng trong 

một thành phố nào đó; … 

 Kí hiệu đám đông(tổng thể):  ; còn  , là cá thể (phần tử) của tổng thể  . 

 Với mỗi đám đông   ta có thể xác định một đặc tính định lượng X- là biến ngẫu nhiên. 

Chẳng hạn: X là độ bền của sản phẩm; X là lượng đường có trong một loại trái cây; X là điểm 

học tập của sinh viên tại một trường đại học; X là doanh thu của cửa hàng trong một thành phố 

nào đó;… 

2. Mẫu ngẫu nhiên 
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 Giả sử X là đặc tính cần nghiên cứu của đám đông   . Tiến hành chọn ngẫu nhiên n phần 

tử từ đám đông   để nghiên cứu về đặc tính X. Ta gọi: 

  X1 là giá trị của X trên phần tử thứ nhất 

  X2 là giá trị của X trên phần tử thứ hai 
  .   .   . 
  Xn là giá trị của X trên phần tử thứ n 

  Và ta gọi bộ gồm n đại lượng  (X1, X2, …, Xn) là mẫu ngẫu nhiên 

 Chú ý: 

 * Các Xi cũng là các biến ngẫu nhiên có luật phân phối xác suất trùng với luật phân phối xác 

suất của X. 

 * Với một bộ giá trị quan sát cụ thể (x1, x2, …, xn) của mẫu ngẫu nhiên (X1, X2, …, Xn) gọi là 

mẫu quan sát(hay là mẫu thực nghiệm) 

3. Các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 

 Trong thống kê các kết luận cho tổng thể thường dựa trên mẫu ngẫu nhiên, chính vì vậy cần 

đảm bảo tính khách quan trong phương pháp lấy mẫu 

 * Mẫu ngẫu nhiên có hoàn lại : Mỗi phần tử vừa quan sát xong, bỏ trở vào tổng thể trước khi 

quan sát phần tử tiếp theo. 

 * Mẫu ngẫu nhiên không hoàn lại: Mỗi phần tử vừa quan sát xong, ta không bỏ trở vào tổng 

thể trước khi quan sát phần tử tiếp theo. 

 Chú ý: Nếu số phần tử của tổng thể lớn thì hai phương pháp lấy mẫu trên được xem là như 

nhau. Và mẫu ngẫu nhiên lấy được gọi là mẫu ngẫu nhiên độc lập. 

 * Mẫu cơ học: Ta đánh số tất cả các phần tử của đám đông, ấn định kích thước n của mẫu, 

rồi dùng bảng số ngẫu nhiên(phần mềm) để chọn 

 * Mẫu ngẫu nhiên đặc trưng: Ta chia đám đông   thành các nhóm( chia theo địa lý; chủng 

loại; tính chất; …), rồi ấn định tỉ lệ phần trăm cho các nhóm, sau đó chọn ngẫu nhiên các phần 

tử của nhóm theo tỉ lệ đã định 

4. Cách ghi mẫu quan sát(số liệu) 

 Sau khi tiến hành quan sát đặc tính X trên n phần tử của tổng thể, ta có được số liệu(mẫu 

quan sát) được ghi lại dưới 3 hình thức:  

 a) Nếu cỡ mẫu khá nhỏ thì số liệu được ghi:   X:    x1         x2         …      xn 

 b) Nếu cỡ mẫu khá lớn thì số liệu được ghi dưới dạng bảng tần số:  

X          x1              x2             …              xm 

Số phần tử          n1              n2             …              nm 
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 Trong đó:   + ni : tần số của giá trị xi 

                   + n1+n2+…+ nm =n. 

 Ví dụ 3.1: Để ước lượng tổng doanh thu (triệu đồng/tháng) của một công ty gồm 380 cửa 

hàng trên toàn quốc trong một tháng, người ta lấy ngẫu nhiên 10% số cửa hàng và có được 

doanh thu trong một tháng là  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Biểu đồ tần số 

 c) Khi kích thước mẫu lớn, các giá trị của mẫu gần nhau, khi đó số liệu mẫu được ghi theo 

khoảng 

X          x1 - x2          x2 – x3             …        xk   -  xk+1 

Số phần tử             n1               n2             …              nk 

(n1+n2+…+ nk =n) 

Chú ý:  + Số khoảng k được xác định là số nhỏ nhất sao cho 2k > n 

              + Độ dài mỗi khoảng (d) phải bằng nhau và được xác định: d = max minx x
k
  

      Ví dụ 3.2:  Quan sát trọng lượng của một nhóm 108 người ở độ tuổi từ 30-50 ta có kết quả: 

5. Bảng tần suất 

 + Đặt 
n
nf i

i  , i = 1, 2, …, m. Với ni là tần số của xi 

 + Ta gọi fi là tần suất của giá trị xi 

Doanh thu 20 40  60 80 

Số cửa hàng 8 16 12  2 

Trọng lượng    <40   40-45   45-50   50-55   55-60   60-65   65-70   70-75   >75 
Số người     4      15      20      23      24      10      6      4      2 
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 + Ta có bảng tần suất được mô tả như sau: 

X          x1              x2             …              xm 

Số phần tử          f1              f2             …              fm 

Hay 

X          x1 - x2          x2 – x3             …        xk   -  xk+1 

Số phần tử             f1               f2             …              fk 

  

Ví dụ 3.3: Từ hai bảng tần điều tra về doanh thu của cửa hàng, ta có bảng tần suất 

Doanh thu    20  40   60 80 

Tần suất   0,21 0,42  0,32 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 Biểu đồ tần suất          

6. Phân phối mẫu tích lũy 

 Giả sử đặc tính X của   có hàm phân phối F(x) chưa biết . (X1, X2, …, Xn) là mẫu ngẫu 

nhiên của X, (x1, x2, …, xn) là mẫu quan sát. Ta gọi hàm số sau là hàm phân phối mẫu tích lũy 

của X: 

n
xMxF )()(*   

 Trong đó: M(x) là số các xi  thỏa xi < x, (i=1, 2, …,n) 

      Tính chất của )(* xF  

 * )(* xF  xác định duy nhất với mỗi mẫu thực nghiệm 

 * 0)()(sup *





n

Rx
xFxF  
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7. Định lý giới hạn trung tâm 

 Nếu X1, X2, …, Xn là các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối với trung bình i  và 

phương sai 2
i  hữu hạn thì 1 1

2

1

~ (0;1)

n n

i i XX
i i

n

i
i

X
Z N





 





 


 

II. CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU VÀ QUY LUẬT PHÂN PHỐI 

1. Thống kê mô tả( Các đặc trưng mẫu) 

 Giả sử X là đặc tính của tổng thể  , X có phân phối phụ thuộc tham số  . (X1, X2, …, Xn) 

là mẫu ngẫu nhiên của X, nó có giá trị (x1, x2, …, xn). Một hàm T xác định trên không gian mẫu 

và giá trị của nó được xác định dựa trên giá trị của mẫu(không phụ thuộc vào tham số  ) , gọi 

là một thống kê. 

 *  Trung bình mẫu:  



n

i
iX

n
X

1

1     : là một thống kê 

 *  Phương sai mẫu đã hiệu(điều) chỉnh: 2

1

2 )(
1

1 XX
n

S
n

i
i 

 


   :  là một thống kê. 

 * Phương sai mẫu chưa hiệu(điều) chỉnh:  2

1

2* )(1 XX
n

S
n

i
i  



 : là một thống kê. 

 *  Hiệp Phương sai mẫu: ))((1
1

11 YYXX
n

m j

n

i
i  



: là một thống kê. 

 Trong đó:  . (X1, X2, …, Xn) là mẫu ngẫu nhiên của đặc tính X trên không gian   

        . (Y1, Y2, …, Yn) là mẫu ngẫu nhiên của đặc tính Y trên không gian   

 * Hệ số tương quan mẫu:  **
11

YX SS
mr   : là một thống kê. 

2. Trung bình mẫu và quy luật phân phối xác suất 

2.1 Trung bình mẫu:  

Giả sử (X1, X2, …, Xn) là mẫu ngẫu nhiên của đặc tính X trên không gian  .  

* Trung bình mẫu được xác định: 

     



n

i
iX

n
X

1

1 : nó đặc trưng cho giá trị trung tâm của mẫu 

 * Trung bình mẫu quan sát(thực nghiệm):  





m

i
ii xn

n
x

1

1 , trong đó: nxxx m  ...21  
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2.2 phân phối trung bình mẫu 

Mệnh đề: Nếu X ~ N( , 2 ).(X1, X2, …, Xn) là mẫu ngẫu nhiên độc lập của X thì  

)1;0(~ NnXZ



  

(Dựa vào định lý giới hạn trung tâm để chứng minh) 

Định lý: Nếu X có phân phối với E(X)=  , Var(X)= 2 .(X1, X2, …, Xn) là mẫu ngẫu nhiên 

độc lập của X thì E( X ) = , Var( X ) =
n

2  

Chứng minh 

Ta có:  

 + E( X ) = E( 


n

i
iX

n 1

1 ) = 


n

i
iXE

n 1
)(1  = 



n

in 1

1
  =  , vì niXEXE i ,1,)()(    

 + Var( X ) = )1(
1



n

i
iX

n
Var = 




n

i
i

ĐLXn

i
i XVar

n
XVar

n
i

1
2

1
2 )(1)(1  = 



n

in 1

2
2

1
  = 

n

2  

Định lý: Nếu X ~ N( , 2 ). (X1, X2, …, Xn) là mẫu ngẫu nhiên độc lập của X thì  

X ~N( , 
n

2 ) 

Chứng minh 

Ta có: 

 + Xi ~ N( , 2 ) 
22

2
1

)()(
tttX

X eeEtm i

i

 
  

 + )()...().()....()()(
2121

n
tX

n
tX

n
tXĐLX

n
tX

n
tX

n
tX

Xt
X

nin

eEeEeEeeeEeEtm   

                                                                     = )()...().(
21 n

tm
n
tm

n
tm

nXXX  

                                                                     = 
2

2

2

2
2

2
1

2
1

t
n

t
n

n
t

n
t

ee


 















: Đây là hàm đặc trưng 

của phân phối N(  , 
n

2 ). Vậy X ~N( , 
n

2 ) 

3. Phương sai và quy luật phân phối xác suất  

3.1 Phương sai mẫu: phương sai mẫu nó đặc trưng cho mức độ phân tán các giá trị của X so 

với X . Với (X1, X2, …, Xn) là mẫu ngẫu nhiên của X, khi đó phương sai mẫu được xác định 



Tài liệu giảng dạy môn: Xác suất-Thống kê Y học                                                                               43 

 *  Phương sai mẫu đã hiệu(điều) chỉnh: 2

1

2 )(
1

1 XX
n

S
n

i
i 

 


  ( gọi tắt là phương sai 

mẫu) 

 . Phương sai mẫu quan sát(thực nghiệm): i

m

i
i nxx

n
s .)(

1
1 2

1

2 


 


, trong đó: 

nxxx m  ...21  

 *  Phương sai mẫu chưa hiệu(điều) chỉnh: 2

1

2* )(1 XX
n

S
n

i
i  



 

3.2 Phân phối phương sai mẫu 

Định lý: Nếu X có phân phối với E(X)=  , Var(X)= 2 .(X1, X2, …, Xn) là mẫu ngẫu nhiên 

độc lập của X thì E(S2) = 2 , Var(S2) = 42
n

 

Định lý: Nếu X ~ N( , 2 ), (X1, X2,…, Xn) là mẫu ngẫu nhiên độc lập  của X thì  

)1(~)1( 2
2

2
2 


 nSn




  

Chứng minh 

Ta có: 

 + 



n

i
i

n

i
i XnXXXSn

1

222

1

2 )()()()1(   

 + 


2

2)1(


Sn
22

1







 







 



nXXn

i

i





  

 Vì     )(~)1;0(~ 2
2

1
nXNX n

i

ii 





 








 


  ;  ~ (0;1)X n N


  

                                              
2

2~ (1)X n




      
 

 Vậy )1(~)1( 2
2

2
2 


 nSn




  

Định lý: Nếu X ~ N( , 2 ), (X1, X2, …, Xn) là mẫu ngẫu nhiên của X thì  

~ ( 1)XT n T n
S


   

Chứng minh 
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Ta có:   

1

)1(
)(

2

2












n

Sn

nX

n
S

XT






 ,  Vì )1;0(~ NnX

 ; )1(~)1( 2

2

2


 nSn




 

 Nên )1(~)(



 nTn

S
XT  ( theo định nghĩa phân phối Student) 

 Chú ý : Nếu n khá lớn thì ( ) ~ (0;1)
XXXT n N

S


  

4. Một số thống kê khác:  

Cho X ~ N( X , 2
X ), Y ~ N( Y , 2

Y ),X, Y cùng đặc tính. (X1, X2, …, Xn), (Y1, Y2, …, Ym) 

lần lượt là hai mẫu ngẫu nhiên độc lập của X, Y trên hai tổng thể khác nhau 

 4.1 Phân phối Hiệu hai trung bình:  

 Ta có:  + D=X-Y~N( YX   , 2
X + 2

Y ) 

                  + YXD   ; YXD   

4.1.1 Trường hợp cỡ mẫu lớn(n,m  30) 

 * YX  ~N( YX   , 
mn

YX
22 

 ) hay Z = )1;0(~)()(
22

N

mn

YX

YX

YX







  

* Nếu chưa biết 2
X , 2

Y  thì ta dùng 2
XS , 2

YS  thay thế cũng có kết quả tương tự, nghĩa là:  

2 2

( ) ( ) ~ (0;1)
XX

X Y

X Y

X YZ N
S S
n m

   




 

4.1.2 Trường hợp cỡ mẫu nhỏ 

 * Biết 2
X , 2

Y   

  + YX  ~N( YX   , 
mn

YX
22 

 ) hay Z = )1;0(~)()(
22

N

mn

YX

YX

YX







  

 *  Chưa biết 2
X , 2

Y   

 * Nếu 2
X = 2

Y  : T =

0

( ) ( ) ~ ( 2)
1 1

X YX Y T n m

n m

 



  
 


, với  

2
)1()1( 22

2
0 




mn
SmSn YX  
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 * Nếu 2
X  2

Y  : T = )(~)()(
22


 T

m
S

n
S

YX

YX

YX



 , với  2

11

)(
2222

2
22





























m
m
S

n
n

S
m
S

n
S

YX

YX

  

4.2 Phân phối tỉ hai phương sai:  

Cho X ~ N( X , 2 ), Y ~ N( Y , 2 ),X, Y cùng đặc tính. (X1, X2, …, Xn), (Y1, Y2, …, Ym) 

lần lượt là hai mẫu ngẫu nhiên độc lập của X, Y trên hai tổng thể khác nhau, ta có:  
2

2 ~ ( 1; 1)X

Y

SF F n m
S

    

 Chú ý: Trong thống kê F tử thức lớn hơn mẫu thức, nếu 22
YX SS   thì ta đổi vai trò 2

XS  và 
2
YS  cho nhau. 

5. Phân vị chuẩn:  Cho Z là biến ngẫu nhiên có luật phân phối N(0; 1). Khi đó, luôn tồn tại giá 

trị z  sao cho ( )P z Z   ,   là số cho trước. z  gọi là phân vị chuẩn mức   

 Ví dụ 3.4:  

a) Tìm phân vị z  với = 10%; 5%; 1% 

 b) Tìm phân vị 
2

z  ,  với = 10%; 5%; 1% 

Giải 

 a) ( ) 0,5 ( ) ( ) 0,5P z Z z z             

 + Với = 10% ( ) 0, 4z z      1,28 

 + Với = 5% ( ) 0,45 1,65z z       

 + Với = 1% ( ) 0, 49 2,33z z       

 b) 
2 2 2

( ) 0,5 ( ) ( ) 0,5
2 2 2

P z Z z z
  

  
         

 + Với = 10% 
2 2

( ) 0, 45 1,65z z       

 + Với = 5% 
2 2

( ) 0, 475 1,96z z       

 + Với = 1% 
2 2

( ) 0,495 2,58z z      

 Chú ý:  
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Phân vị của luật phân phối Student, khi bình phương,… cũng được xác định tương tự như 

phân vị chuẩn. 

Ví dụ 3.5: Cho X là biến ngẫu nhiên có luật phân phối chuẩn N( , 2 ), với (X1, X2, …, Xn) là 

mẫu ngẫu nhiên, độc lập của X (n 30 ) . 

 Xác định khoảng ( ; )   sao cho ( ) 0,95P      . 

…………………………………………… 

Bài tập củng cố chương III 
 

1. Để khảo sát chất lượng tăng lực của chất A, người ta cho chuột bơi và ghi nhận thời gian 

bơi(phút) kể từ khi bắt đầu bơi đến khi kiệt sức, bảng số liệu sau thu được khi khảo sát trước và 

sau khi tiêm chất A  trên một nhóm chuột gồm 10 con: 

  Trước khi tiêm chất A(X1) 10 12  9 15   17 20 11 19 14   22 

  Sau khi tiêm chất A(X2) 12 20 15 15 25 25 15 24 14   30 

a) Tính các giá trị thống kê: 1x , 2
1s  , 

1Xs ; 2x , 2
2s  , 

2Xs ; 

b) Đặt D= X1 – X2, lập bảng giá trị của D. Tính d , Ds . 

2.  Điều tra ngẫu nhiên 1600 gia đình có 4 con, thu được kết quả sau: 

 x(Số con trai)          0          1           2          3          4 
Số gia đình         111        367         576        428         118 

Tính các giá trị thống kê: x , 2s   

3. Để nghiên cứu tuổi thọ của một thiết bị ( tính bằng tháng), người ta điều tra ngẫu nhiên 15 

thiết bị loại này kết quả như sau :  

114; 78; 96; 137; 78; 103; 126; 86; 99; 114; 72; 104; 73; 86; 117. 

Giả sử tuổi thọ của thiết bị có phân phối chuẩn. Tính các giá trị thống kê: x , 2s  , Xs  

4. Đo lượng cholesterol trong máu(X: cg/l) của một mẫu gồm 100 bệnh nhân bị bệnh B (nhóm 

1) và một mẫu 100 người bình thường(nhóm 2) được kết quả: 

           X  160-169 170-179 180-189 190-199 200-209 210-219 220-229 230-239 

Số người(nhóm1)     3       5      12      30      20      20      8      2 

Số người(nhóm2)     4       6      25      28      20      14      2      1 

Tính các giá trị thống kê: 1x , 2
1s  , 

1Xs ; 2x , 2
2s  , 

2Xs  

5. Quan sát lượng ion Na+ (X) của một số người được chọn ngẫu nhiên từ dân số 1, và lượng 

ion Na+ (Y) của một số người được chọn ngẫu nhiên từ dân số 2, ta có các bảng số liệu: 
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           X1    130    133     136     139    142    145 

    Số người      3     2     4      6     5     4 

 

           X2    127    131    134     137    140    143 

    Số người      2     5     8      6     4     1 

Tính các giá trị thống kê: 1x , 2
1s  , 

1Xs ; 2x , 2
2s  , 

2Xs  

6. Điều tra ngẫu nhiên 1600 gia đình có 4 con, thu được kết quả sau: 

 x(Số con trai)          0          1           2          3          4 
   Số gia đình         111        367         576        428         118 
 Tính các giá trị thống kê: x , 2s  , Xs  
7. Người ta tiến hành điều tra thị trường về một loại sản phẩm mới, phỏng vấn ngẫu nhiên 300 

khách hàng thì thấy có 90 người thích sản phẩm này. Tìm tỉ lệ khách hàng thích sản phẩm mới 

của mẫu quan sát. 

8. Người ta đo ion Na+ trên một số người được chọn ngẫu nhiên có kết quả như sau: 

X(mEq/lít) : 129; 132; 140; 141; 138; 143; 133; 137; 140; 143; 138; 140 

Tính các giá trị thống kê: x , 2s  , Xs  

9. Người ta muốn so sánh hàm lượng hoạt chất của một dược liệu trồng tại hai vùng A, B. Một 

mẫu gồm 12 cây được lấy ở mỗi vùng , được kết quả: 

Yếu tố Hàm lượng X 

Vùng A(X1) 13,3 13,8 12,3 11,4 14 14,2 11 12 12,7 12,7 11,6 11,8 

Vùng B(X2) 15,4 14,5 15 16,6 16,9 16,8 16 14,3 16,3 14,9 14,2 14,7 

 

  Tính các giá trị thống kê: 1x , 2
1s  , 

1Xs ; 2x , 2
2s  , 

2Xs  

10. Quan sát chiều cao X(cm) của một số người được chọn ngẫu nhiên được kết quả sau: 

X(cm) 140-145 145-150 150-155 155-160 160-165 165-170 

Số người       1       3       7       9       5       2 

Tính các giá trị thống kê: x , 2s  , Xs  
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CHƯƠNG IV 

ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ TỔNG THỂ 

 
Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

 * Phân biệt được ước lượng điểm với ước lượng khoảng và các dạng toán ước lượng. 

 * Xác định được các bước tiến hành tìm khoảng ước lượng cho tham số 

 * Giải được các bài toán về ước lượng. 

  

  

I. ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM 

1. Khái niệm về ước lượng điểm 

 Khi nghiên cứu về đặc tính X của tổng thể  , thông thường ta tập trung tìm hiểu những 

thông tin của X như là: Trung bình của X, phương sai của X, trung vị của X, mod của X, tỉ lệ 

các phần tử mang dấu hiệu A của X,…. Để biết chính xác các thông tin này ta cần quan sát toàn 

bộ các phần tử của   về đặc tính X, điều này trên thực tế không làm được, vì số lượng phần tử 

của  thường là rất lớn. Do đó, nếu thông qua một số đại lượng thống kê mô tả nào đó mà ta 

có thể tìm hiểu được các thông tin đó một cách tương đối đầy đủ và đáng tin cậy thì đại lượng 

thống kê đó gọi là ước lượng điểm của tham số đó. Phương pháp được sử dụng để tìm ước 

lượng điểm tốt nhất cho tham số tổng thể là phương pháp ước lượng hợp lý cực đại. 

2. Phương pháp ước lượng 

 Trong thống kê có rất nhiều phương pháp ước lượng điểm cho tham số, trong đó phương 

pháp ước lượng hợp lý cực đại là phương pháp thường sử dụng và khá đơn giản. và nó được 

mô tả như sau: 

 Giả sử (x1, x2, …, xn) là mẫu quan sát, độc lập của đặc tính X, có phân phối ),...,,( 1 rxf  . 

 + Đặt ),...,,,...( 11 rnxxL  ),...,,( 1
1

ri

n

i
xf 



      (*)   : gọi là hàm hợp lí 

 + Các thống kê mô tả r


,...,1  tương ứng là các ước lượng của r ,...,1 . Nếu các ước lượng 

r


,...,1  làm hàm hợp lí đạt cực đại thì ta nói r


,...,1  là ước lượng hợp lí cực đại của r ,...,1  

  Để tìm các ước lượng hợp lí cực đại ta tiến hành như sau: 

 + Lấy ln hai vế của phương trình (*) 

 + Lấy đạo hàm riêng và giải hệ phương trình: rixxL

i

rn ,...,2,1,0),...,,,...,(ln 11 





     (**) 
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                                         rixxfr

i i

rn ,...,2,1,0),...,,,...,(ln
1

11 





 
       

 * Vì Tính đơn điệu của hàm lnL phụ thuộc vào tính đơn diệu của hàm hợp lí L, nghĩa là nếu 

L tăng thì lnL cũng tăng và ngược lại, nếu L giảm thì lnL cũng giảm. Vì vậy tại điểm làm cho L 

cực đại thì lnL cũng cực đại. Do đó các r


,...,1 (các điểm làm cho L cực đại) là nghiệm của hệ 

phương trình (**) 

Ví dụ 4.1: 1) Cho đặc tính X có phân phối mũ: : 




x

exf



1),( , 0;0  x , với (x1, x2, 

…, xn) là mẫu quan sát, độc lập của đặc tính X. Tìm ước lượng hợp lý cực đại cho  . 

          2) Cho đặc tính X có phân phối chuẩn N(  , 2 ), với (X1, X2, …, Xn) là mẫu 

ngẫu nhiên, độc lập của đặc tính X.Tìm ước lượng hợp lý cực đại cho  , 2 . 

Hướng dẫn 

 1) * Xác định hàm hợp lý: ),,...( 1 nxxL ),(
1

i

n

i
xf



 

      * Xác định hàm: lnL 

      * Xác định đạo hàm riêng của hàm lnL theo   

      * Giải phương trình đạo hàm riêng tìm  .(Kết thúc) 

 2)  * Xác định hàm hợp lý: ),,,...( 2
1 nxxL ),,( 2

1
i

n

i
xf



 

      * Xác định hàm: lnL 

      * Xác định đạo hàm riêng của hàm lnL theo  , 2  

      * Giải hệ hai phương trình đạo hàm riêng tìm  , 2 .(Kết thúc) 

II. KHOẢNG ƯỚC LƯỢNG  

1. Khoảng ước lượng(khoảng tin cậy): Khoảng (  ; ) gọi là khoảng ước lượng cho tham số 

 , với độ tin cậy   (0< <1) nếu   P(    ) =   

 * Qua định nghĩa trên ta thấy độ tin cậy   chính là khả năng khoảng ước lượng tìm được 

của tham số   chứa giá trị  . Người làm thống kê bao giờ cũng mong muốn rằng khoảng ước 

lượng có độ tin cậy càng cao càng tốt, tuy nhiên điều đó nó còn ảnh hưởng bởi độ chính xác 

của ước lượng 
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 * Nếu (  ; ) là khoảng ước lượng đối xứng của   thì đại lượng 
2
 

 dùng để đo độ 

chính xác(sai số) của ước lượng. Nếu đại lượng   càng nhỏ thì ta nói ước lượng càng chính 

xác. 

 Như vậy: Nếu độ tin cậy   càng lớn thì khoảng (  ; ) càng rộng,   càng lớn, do đó độ 

chính xác càng kém. Vì lẽ đó: khi tìm khoảng ước lượng ta cần cho trước độ tin cậy  . Sau đó 

xác định phương pháp ước lượng sao cho   là nhỏ nhất. Các mô hình ước lượng sau đây được 

xây dựng thõa mãn yêu cầu trên 

2. Khoảng ước lượng trung bình    

2.1 Nếu biết phương sai 2 hoặc cỡ mẫu lớn (n  30) 

 Giả sử (x1, x2, …, xn) là mẫu quan sát ngẫu nhiên, độc lập của X , với   là trung bình cần 

ước lượng. 

 * Nếu cho trước độ tin cậy  , thì dựa vào luật phân phối chuẩn N(0;1) ta luôn xác định 

được giá trị của phân vị chuẩn 
2

z , với 1   . Khi đó, ta có P( Z
2

z ) =   (1)  

 * ~ (0;1)XZ n N



  hay ( ) ~ (0;1)
XXXZ n N

S


 , n 30  

 * Từ (1) ta có:  khỏang ước lượng cho   với độ tin cậy   là:  

                                           
2 2

( ; )x z x z
n n 
 

      ,Nếu chưa cho   thì dùng s thay thế 

 Trong đó:   

* x  là trung bình mẫu ;   là độ lệch chuẩn tổng thể;  s là độ lệch chuẩn mẫu  

 * 
2

z là phân vị chuẩn, được xác định ở bảng hàm Laplace sao cho 
2

( ) 0,5
2

z


    

 * 
2

z
n
   là độ chính xác( sai số của ước lượng) 

2.2 Nếu chưa biết phương sai 2  và cỡ mẫu nhỏ 

 * ~ ( 1)XT n T n
S


  , với phân vị là 
; 1

2
n

t


, 1    

 * Khỏang ước lượng cho   với độ tin cậy   là:  

; 1 ; 1
2 2

( ; )
n n

s sx t x t
n n 
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 Trong đó:   

*  
; 1

2
n

t


 phân vị Student ,được xác định ở bảng phân vị Student với bậc tự do n-1; mức 
2
  

* 
; 1

2
n

st
n


  : là độ chính xác( sai số ước lượng) 

 Ví dụ 4.2: Để đánh giá sức khỏe các bé gái sơ sinh, người ta kiểm tra số đo trọng lượng các 

cháu gái sơ sinh trong một bệnh viện và có kết quả thống kê sau: 

X 1,7-2,1 2,1-2,5  2,5-2,9  2,9-3,3 3,3-3,7 3,7- 4 

n      4 20   21  15     2     3 

 Hãy tìm khoảng tin cậy cho trọng lượng trung bình của bé gái sơ sinh với độ tin cậy 95%. 

Giải 

Khoảng ước lượng 95% cho trọng lượng trung bình ( ) của bé gái sơ sinh: 

2 2

( ; )X Xs sx z x z
n n    

Trong đó: 
2

2,698( ); 0, 458( ); 65; 1,96.Xx kg s kg n z     

Khỏang ước lượng 95% cho  : ( 2,6  ; 2,8)  (kg) 

Vậy trọng lượng trung bình của trẻ sơ sinh trong vùng là khoảng 2,6kg – 2,8kg 

3. Khoảng ước lượng tỉ lệ p  

 Giả sử (x1, x2, …, xn) là mẫu quan sát, độc lập của đặc tính X. A là dấu hiệu cần quan tâm 

của X. Gọi p là tỉ lệ phần tử mang dấu hiệu A của tổng thể. 

 * ~ (0;1)
(1 )

f pZ n N
f f





, với phân vị là 
2

z  

 *  Khỏang ước lượng cho p với độ tin cậy   là:  
2 2

(1 ) (1 )( ; )f f f ff z f z
n n 
 

   

     Trong đó: * 
n
mf   ,  m là số phần tử của mẫu quan sát có dấu hiệu A;  n là số phần tử 

mẫu. 

           * 
2

z là phân vị chuẩn 

       * 
2

(1 )f fz
n


  là độ chính xác(sai số ước lượng) 
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 Ví dụ 4.3: Để đánh giá sức khỏe các bé gái sơ sinh, người ta kiểm tra số đo trọng lượng các 

cháu gái sơ sinh trong một bệnh viện và có kết quả thống kê sau: 

X 1,7-2,1 2,1-2,5  2,5-2,9  2,9-3,3 3,3-3,7 3,7- 4 

n      4 20   21  15     2     3 

Người ta quy định những bé gái sơ sinh nặng trên 2,9 kg là bé khỏe. Hãy ước lượng tỉ lệ bé 

khỏe trong vùng với độ tin cậy 99%  

Giải 

Khoảng ước lượng 99% cho tỉ lệ (p) bé khỏe trong vùng 

2 2

(1 ) (1 )( ; )f f f ff z f z
n n 
 

   

Trong đó: 
2

20 0,308; 65; 2,58
65

f n z     

Khỏang ước lượng 99% cho p : ( 16,03%  ;  45,57% ) 

Vậy tỉ lệ bé khỏe là khỏang 16,03%  -  45,57%  

4. Khoảng ước lượng phương sai 2  của phân phối chuẩn 

 Giả sử (x1, x2, …, xn) là mẫu quan sát, độc lập của đặc tính X . 

 * )1(~)1( 2
2

2
2 


 nSn




 , với hai phân vị là: 2

1 ; 1
2

n
 

; 2

; 1
2

n


, 1    

 * Khỏang ước lượng cho 2  với độ tin cậy   là: 
2 2

2 2

; 1 1 ; 1
2 2

( 1) ( 1)( ; )
n n

n S n S

  
  

                                                                                  

 Trong đó:  

* 2

; 1
2

n


 được xác định từ bảng phân vị khi bình phương ở bậc tự do n-1, và mức 
2
  

 * 2

1 ; 1
2

n
 

 được xác định từ bảng phân vị chi bình phương ở bậc tự do n-1, và mức 1
2


   

 Ví dụ 4.4: Để nghiên cứu độ ổn định của một loại máy tiện người ta tiến hành lấy ngẫu 

nhiên 24 trục máy do máy tiện loại này sản xuất ra và đo đường kính( đơn vị mm) của chúng 

cho kết quả  

:  24,1     27,2     26,7     23,6     24,6     24,5     26,4     26,1     25,8     27,3     23,2     26,9      

     27,1     25,4     23,3     25,9     22,7     26,9     24,8     24,0     23,4     23,0     24,3     25,4 

Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng : 
a) Độ phân tán của đường kính trục máy 
b) Độ phân tán tối đa của đường kính trục máy 
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Bài tập củng cố chương IV 
1. Để nghiên cứu tuổi thọ của một thiết bị ( tính bằng tháng), người ta điều tra ngẫu nhiên 15 

thiết bị loại này kết quả như sau : 114; 78; 96; 137; 78; 103; 126; 86; 99; 114; 72; 104; 73; 86; 

117, giả sử tuổi thọ của thiết bị có phân phối chuẩn 

 a) Tìm ước lượng điểm cho trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của tuổi thọ thiết bị và khoảng 

tin cậy 95% cho trung bình tuổi thọ của thiết bị 

 b) Nếu muốn độ tin cậy của ước lượng tuổi thọ trung bình  là 95% và độ chính xác là 5 

tháng thì cần điều tra thêm bao nhiêu thiết bị nữa 

2. Đo lượng cholesterol trong máu(X: cg/l) của một mẫu gồm 100 bệnh nhân bị bệnh B (nhóm 

1) và một mẫu 100 người bình thường(nhóm 2) được kết quả: 

           X 160-169 170-179 180-189 190-199 200-209 210-219 220-229 230-239 

Số người(nhóm1)   3  5  12  30  20  20   8   2 

Số người(nhóm2)   4  6  25  28  20  14   2   1 

a) Tìm khoảng tin cậy 95% cho hàm lượng cholesterol trung bình của nhóm 1. 

 b) Tìm khoảng tin cậy 97% cho hàm lượng cholesterol trung bình của nhóm 2. 

3. Quan sát lượng ion Na+ (X) của một số người được chọn ngẫu nhiên từ dân số 1, và lượng 

ion Na+ (Y) của một số người được chọn ngẫu nhiên từ dân số 2, ta có các bảng số liệu: 

           X    130    133     136     139    142    145 

    Số người      3     2     4      6     5     4 

 

           Y    127    131    134     137    140    143 

    Số người      2     5     8      6     4     1 

a) Tìm khoảng tin cậy 94% cho lượng ion Na+  trung bình trong dân số 1. 

b) Tìm khoảng tin cậy 98% cho lượng ion Na+  trung bình trong dân số 2. 

4. Điều tra ngẫu nhiên 1600 gia đình có 4 con, thu được kết quả sau: 

 x(Số con trai)          0          1           2          3          4 
Số gia đình         111        367         576        428         118 

    
Với độ tin cậy 95%, ước lượng số con trai trung bình trong mỗi gia đình có 4 người con. 

5. Người ta tiến hành điều tra thị trường về một loại sản phẩm mới, phỏng vấn ngẫu nhiên 300 

khách hàng thì thấy có 90 người thích sản phẩm này 

 a) Hãy ước lượng tỷ lệ khách hàng thích sản phẩm này với độ tin cậy 95% 

 b) Với mẫu điều tra trên và muốn độ chính xác của ước lượng tỷ lệ khách hàng thích sản 

phẩm là 0,0436 thì đảm bảo độ tin cậy là bao nhiêu 
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6.Người ta đo ion Na+ trên một số người được chọn ngẫu nhiên có kết quả như sau: 

X(mEq/lít) : 129; 132; 140; 141; 138; 143; 133; 137; 140; 143; 138; 140 

 a) Ước lượng nồng độ ion trung bình và phương sai của nồng độ ion của những người trong 

vùng, với độ tin cậy 95% 

 b) Nếu muốn sai số của ước lượng nồng độ ion trung bình không vượt quá 1mEq/lít và độ 

tin cậy 95% thì cần quan sát tối thiểu mấy người 

7. Người ta muốn so sánh hàm lượng hoạt chất của một dược liệu trồng tại hai vùng A, B. Một 

mẫu gồm 12 cây được lấy ở mỗi vùng , được kết quả: 

Yếu tố Hàm lượng X 

Vùng A 13,3 13,8 12,3 11,4 14 14,2 11 12 12,7 12,7 11,6 11,8 

Vùng B 15,4 14,5 15 16,6 16,9 16,8 16 14,3 16,3 14,9 14,2 14,7 

   
Với độ tin cậy 95% , ước lượng hàm lượng hoạt chất trung bình của dược liệu ở mỗi vùng 

8. Quan sát chiều cao X(cm) của một số người được chọn ngẫu nhiên được kết quả sau: 

X(cm) 140-145 145-150 150-155 155-160 160-165 165-170 

Số người       1       3       7       9       5       2 

 
a) Ước lượng chiều cao trung bình của người trong vùng, với độ tin cậy 95% 
b) Ước lượng độ sai lệnh về chiều cao của những người trong vùng, với độ tin cậy 95% 

9. Điều tra tỉ lệ X ( tính bằng %) của một số sản phẩm cùng loại được kết quả trong bảng: 

    ix    0-5      5-10      10-15       15-20      20-25       25-30      30-35      35-40 

    in         7         12           20       25           18            12             5             1 

  
a) Những sản phẩm có chỉ tiêu X không quá 10% là loại 2. Hãy ước lượng tỉ lệ sản phẩm 

loại 2 với độ tin cậy 99% 
 b) Hãy ước lượng trung bình các chỉ tiêu X các sản phẩm loại 2 với độ tin cậy 99% ( giả sử 

X có phân phối chuẩn) 

 c) Nếu dùng số liệu của mẫu để ước lượng trung bình chỉ tiêu X với độ tin cậy 95% và độ 

chính xác 1% thì cần điều tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa.  

10. Quan sát ngẫu nhiên 200 viên thuốc của một nhà máy, thấy có 25 viên bị sứt mẻ 

 a) Ước lượng tỉ lệ sứt mẻ của viên thuốc do nhà máy sản suất, với độ tin cậy 93% 

 b) Nếu muốn sai số của ước lượng viên thuốc bị sứt mẻ của nhà máy không quá 1% và độ 

tin cậy 93% thì phải quan sát ít nhất mấy viên 

11. Quan sát trọng lượng của một nhóm 108 người ở độ tuổi từ 30-50 ta có kết quả: 
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Trọng lượng    <40   40-45   45-50   50-55   55-60   60-65   65-70   70-75   >75 

Số người     4      15      20      23      24      10      6      4      2 

a) Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng trọng lượng trung bình của người ở độ tuổi 30-50 

b) Để đảm bảo độ tin cậy 95%, độ chính xác của ước lượng trọng lượng trung bình là 2 kg 

thì cần điều tra bao nhiêu người 

     c) Với số liệu trên để có độ chính xác của ước lượng trọng lượng trung bình là 2 kg thì độ 

tin cậy được đảm bào là bao nhiêu 

12. Khám ngẫu nhiên 150 người thấy có 18 người mắc bệnh B 

 a) Tìm khoảng tin cậy 95%  cho tỷ lệ bệnh B trong dân số 

 b) Muốn sai số của ước lượng tỷ lệ bệnh B trong dân số không vượt quá 2% thì cần khám ít 

nhất bao nhiêu người 

 c) Một loại thuốc mới được đem thử điều trị cho 50 người bị bệnh B, kết quả có 40 người 

khỏi bệnh, với độ tin cậy 95% thì tỉ lệ khỏi bệnh là khoảng bao nhiêu. 

………………………………. 
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CHƯƠNG V 

KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ  

 

Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể: 

 *  Phân biệt được bài toán kiểm định với bài toán ước lượng và các dạng toán kiểm định. 

 * Xác định được các bước kiểm định một bài toán.  

 * Giải được các bài toán kiểm định tham số, phi tham số. 

  

 

I. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THAM SỐ 

1. Khái niệm về kiểm định giá trị tham số tổng thể 

 * Khi ta tiến hành khảo sát đặc tính X trên tổng thể nào đó,   là tham số của X, còn gọi là 

tham số của tổng thể(   có thể là trung bình, tỉ lệ, phương sai,…). Có nhiều giả thiết đặt ra cho 

tham số  , chẳng hạn: 

 *  Bằng một số cơ sở nào đó ta có kết luận  = 0 ;  > 0 ;  < 0 ;…( 0 là giá tri xác định) 

 * Ban đầu ta có  = 0 ( 0 là giá tri xác định), sau một thời gian ta nghi ngờ rằng giá trị của 

  đã có sự thay đổi 
  .   .   . 
 Vấn đề đặt ra là: liệu các kết luận trên có thật sự là đúng? Khi giải quyết vấn đề này ta gọi là 

kiểm định giả thiết tham số của tổng thể. 

 * Các mệnh đề giả thiết ta gọi là H, Các mệnh đề đối lập với giả thiết gọi là đối thiết, kí  

hiệu là K. Ta có một vài cặp giả thiết/ đối thiết như sau: 

+        Giả thiết H0:  = 0         (1)       +      Giả thiết H0:  = 0         (2) 

Đối thiết H1:  > 0                            Đối thiết H1:  < 0  

+        Giả thiết H0:  = 0         (3)       +      Giả thiết H0:  > 0         (4) 

Đối thiết H1:   0                           Đối thiết H1:  < 0  

 * Cơ sở để kiểm định giả thiết thống kê là mẫu quan sát (x1, x2, …, xn) của X được lấy từ 

tổng thể nghiên cứu. Sau đó dựa vào các mô hình kiểm định ta đưa ra quyết định chấp nhận hay 

bác bỏ giả thiết về giá trị tham số của tổng thể. 

Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là: Chỉ dựa vào một mẫu quan sát mà ta đưa ra quyết định 

chấp nhận hay bác bỏ cho giá trị tham số của tổng thể, Vậy liệu quyết định đó có khả năng mắc 

sai lầm không? 
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 * Trong thực tế không có một mô hình kiểm định nào mà không có khả năng mắc sai lầm 

khi đưa ra kết luận, người làm thống kê luôn mong muốn rằng khả năng mắc sai lầm của các 

mô hình kiểm định càng nhỏ càng tốt.Trong các mô hình kiểm định giả thiết luôn tồn tại hai 

loại mắc sai lầm: 

 + Sai lầm loại I: Ta quyết định bác bỏ giả thiết H0 trong khi giả thiết thực sự đúng, với khả 

năng(xác suất) mắc sai lầm loại I là  , tức là:    P(Bác bỏ H0 H0 đúng)=  

 + Sai lầm loại II:  Ta quyết định chấp nhận giả thiết H0 trong khi giả thiết thực sự là sai, 

với khả năng(xác suất) mắc sai lầm loại II là  , tức là:    P(Chấp nhận H0 H0 sai)=  

 * Người làm thống kê luôn mong muốn xây dựng mô hình kiểm định sao cho khả năng mắc 

hai loại sai lầm càng nhỏ càng tốt. Tuy nhiên việc làm đó không thể thực hiện được. Vì vậy khi 

xây dựng mô hình kiểm định người ta cố định trước xác suất mắc sai lầm loại I là  (cho 

trước), và tiến hành xây dựng các mô hình kiểm định đảm bảo xác suất mắc sai lầm loại II là   

nhỏ nhất. Các mô hình kiểm định sau đây được xây dựng trên quan điểm đó. 

* Trong một mô hình kiểm định giả thiết thống kê, ta cần xác định: 

+ Giả thiết, đối thiết cần kiểm định 

+ Số liệu thống kê và tính các thống kê mô tả. 

                                                + Giá trị tiêu chuẩn kiểm định 

                                                + Phân vị 

                                                + Quy tắc kết luận 

 * Trong nội dung này ta chỉ giới hạn kiểm định giả thiết dạng (1); (2); (3). Kiểm định thuộc 

dạng (1), (2) gọi là kiểm định một phía, kiểm định thuộc dạng (3) gọi là kiểm định hai phía. 

2. Kiểm định trung bình( ) của tổng thể 

2.1. Dạng 1: Kiểm định một giá trị trung bình( ) của tổng thể 

 * Tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm định trung bình   là: Phân phối N(0; 1) hoặc phân 

phối Student T(n) 

 Cho X là đặc tính của tổng thể  , X ~N( ; 2 ). Để kiểm định những thông tin về giá trị 

của , ta tiến hành lấy mẫu. Giả sử (X1,X2, …,Xn) là mẫu ngẫu nhiên độc lập của X. 

 * Các cặp giả thiết, đối thiết có thể được kiểm định:  

 +    Giả thiết H0:  = 0     (1)  +   Giả thiết H0:  = 0     (2)  +     Giả thiết H0:  = 0       (3)        

        Đối thiết H1:  > 0                Đối thiết H1:  < 0                  Đối thiết H1:   0  

 ( Bài toán kiểm định dạng (1), (2) gọi là kiểm định 1 phía; dạng (3) gọi là kiểm định 2 phía) 
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2.1.1)  Trường hợp biết phương sai 2 của X hoặc cỡ mẫu lớn( 30n ) 

 * Tiêu chuẩn dùng để kiểm định: 0
0

XZ n



 ,(nếu chưa cho  thì dùng S thế cho  ) 

 *  Khi cho trước xác suất sai lầm loại I là  , dựa vào luật phân phối chuẩn tắc N(0,1), ta 

luôn xác định được phân vị chuẩn z  hay 
2

z , với ( ) 0,5z     hay 
2

( ) 0,5
2

z


   . 

 * Nếu giả thiết H0 đúng 0
0 ~ (0;1)XZ n N




  . Khi đó, người ta chứng minh được: 

 Đối với cặp giả thiết, đối thiết (1): 0 0(P Z z H đúng) = 0 0(P Z z H đúng) = 1   

, thông thường xác suất sai lầm   được chọn khá bé,  theo quy tắc xác suất bé thì khả năng 

0Z z sẽ không xảy ra nếu giả thiết H0:  = 0  là đúng . Do đó, với một mẫu quan sát mà cho 

kết quả 0Z z  thì ta bác bỏ H0, kết luận H1:   > 0  là đúng(ngược lại thì chấp nhận H0, kết 

luận H1:  > 0  là sai)  

Với cặp giả thiết, đối thiết (2): 0 0(P Z z H  đúng) = 0 0(P Z z H  đúng) = 1  . 

  được chọn khá bé,do vậy, với một mẫu quan sát mà cho kết quả 0Z z   thì ta bác bỏ H0, 

kết luận H1:  < 0  là đúng(ngược lại thì ta chấp nhận H0, kết luận H1:   < 0  là sai) .  

Với cặp giả thiết, đối thiết (3): 0 0
2

(P Z z H đúng) =  0 0
2

(P Z z H đúng) = 1  . 

  được chọn khá bé, do vậy, với một mẫu quan sát mà cho kết quả 0
2

z z  thì ta bác bỏ H0, 

kết luận   0  là đúng(ngược lại thì ta chấp nhận H0, kết luận   = 0  là đúng) .  

  Tóm lại: Quy tắc kiểm định cho trường hợp này là: 

 * Giá trị tiêu chuẩn kiểm định: 0
0

XZ n



 ,(nếu chưa cho  dùng S thay thế cho  ) 

 * Phân vị được xác định: phân vị chuẩn, z  (Kiểm định 1 phía) hay 
2

z (Kiểm định 2 phía) 

 * Quy tắc So sánh, kết luận:  

 Với giả thiết, đối thiết (1): Nếu 0Z z Bác bỏ H0(H1 đúng) 

   Với giả thiết, đối thiết (2): Nếu 0Z z  Bác bỏ H0(H1 đúng)                                                 

                 Với giả thiết, đối thiết (3): Nếu 0
2

Z z  Bác bỏ H0(1 đúng) 

 (Ngược lại thì chấp nhận H0, kết luận H1 sai)  
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   Chú ý:  Xác suất sai lầm loại II (  ):    

               0 1 0 1( ( ) ) ( ( ) )n nP Z z z     
 

        , với H1: 1 0     

               0 1 0 1( ( ) ) 0,5 ( ( ) )n nP Z z z     
 

          , với H1: 1 0     

2.1.2) Trường hợp chưa biết phương sai 2 và cỡ mẫu nhỏ 

   * Tiêu chuẩn dùng để kiểm định: 0
0

XT n
S


  

 * Nếu giả thiết H0 đúng 0
0 ~ ( 1)XT n T n

S


   : phân phối Student 

 * Áp dụng đối với luật phân phối Student, ta cũng có những kết quả suy luận tương tự như 

trường hợp 1.2.1. 

* Quy tắc kiểm định cho trường hợp này là: 

 

 * Giá trị tiêu chuẩn kiểm định: 0
0

XT n
S


  

 * Phân vị được chọn: phân vị Student, ; 1nt  (Kiểm định (1), (2)) hay 
; 1

2
n

t


(Kiểm định (3)) 

 * Quy tắc So sánh và kết luận: 

  Đối với cặp giả thiết, đối thiết (1): Nếu 0 ; 1nT t  Bác bỏ H0(Kết luận H1 đúng) 

  Đối với cặp giả thiết, đối thiết (2): Nếu 0 ; 1nT t    Bác bỏ H0(Kết luận H1 đúng) 

  Đối với cặp giả thiết, đối thiết (3): Nếu 0 ; 1
2

n
T t


  Bác bỏ H0(Kết luận H1 đúng) 

 (Ngược lại thì chấp nhận H0, kết luận H1 sai) 

 

Trong đó:    + 1; nt  là phân vị Student, được xác định ở mức  , với n-1 bậ tự do. 

                         + 
1;

2
n

t  là phân vị Student, được xác định ở mức 
2
 , với n-1 bậ tự do 

 Chú ý: Xác suất sai lầm loại II (  ):   

* ; 1 0 11 ( ( ) )n
nP T t
s       , với H1: 1 0     

                 * ; 1 0 1( ( ) )n
nP T t  
     ;với H1: 1 0     
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Ví dụ 5.1:  Một tổ kiểm tra muốn đánh giá thời gian giải quyết khiếu kiện của công ty A. 

Người ta tiến hành chọn ngẫu nhiên 15 trường hợp khiếu kiện trong năm qua, kết quả cho như 

sau: 

      114     78     96     137     78     103     117     126     86      99     114     72     104      73     96 

     Với mức ý nghĩa 1%, có thể cho rằng thời gian TB giải quyết khiếu kiện trên 90 ngày 

không? 

Giải 

 

 +  Giả thiết cần kiểm định H0:  = 90 ngày (Kiểm định 1 phía) 

     + Giá trị tiêu chuẩn kiểm định: t0 = 1,870 ; t0,01; 14 = 2,624 

 + 0t  < t0,01; 14, Vậy ta chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết H0( = 90 ngày).  

Vậy thời gian giải quyết khiếu kiện của công ty không vượt quá 90 ngày. 

2.2. Dạng 2: So sánh hai trung bình của hai tổng thể độc lập 

 * Tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm định là: Phân phối N(0; 1); phân phối Student T(n). 

 Gọi X  là trung bình của X trên tổng thể 1, Y  là trung bình của X trên tổng thể 2. Để so 

sánh về hai giá trị trung bình X , Y ta tiến hành khảo sát hai mẫu trên hai tổng thể được số 

liệu quan sát: (x1, x2, …, xn) là mẫu quan sát trên tổng thể 1, (y1, y2, …, ym) là mẫu quan sát 

trên tổng thể 2. 

 * Các cặp giả thiết, đối thiết có thể được kiểm định:  

 +     Giả thiết H0: X = Y     (1) +   Giả thiết H0: X = Y    (2)  +   Giả thiết H0: X = Y     (3)        

         Đối thiết H1: X > Y                Đối thiết H1: X < Y               Đối thiết H1: X  Y    

2.2.1) Trường hợp biết 2 2;X Y   hoặc cỡ mẫu lớn(n,m 30 ) 

 * Tiêu chuẩn dùng để kiểm định: 0 2 2
X Y

X YZ

n m
 






, (Nếu chưa biết 2 2;X Y   thì dùng 

2 2;X YS S thay thế) 

 * Nếu giả thiết H0 đúng 0 2 2
X Y

X YZ

n m
 


 



~ N(0;1). 

* Dựa vào luật phân phối chuẩn người ta chứng minh được quy tắc kiểm định cho dạng toán 

này như sau: 
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*Giá trị tiêu chuẩn kiểm định: 0 2 2
X Y

X YZ

n m
 






,(Nếu chưa biết 2 2;X Y   dùng 2 2;X YS S thay thế ) 

 * Phân vị được xác định: phân vị chuẩn, z  (Kiểm định 1 phia) hay 
2

z (Kiểm định 2 phia) 

 * Quy tắc So sánh và kết luận: 

                        Với giả thiết, đối thiết (1): Nếu 0Z z Bác bỏ H0(H1 đúng) 

                        Với giả thiết, đối thiết (2): Nếu 0Z z  Bác bỏ H0(H1 đúng) 

         Với giả thiết, đối thiết (3): Nếu 0
2

Z z  Bác bỏ H0(H1 đúng) 

 (Ngược lại thì chấp nhận H0, kết luận H1 sai)  

  

 2.2.2) Trường hợp chưa biết 2 2;X Y   và cỡ mẫu nhỏ 

 *  Nếu giả thiết H0 đúng, ta có : 0 2 2
X Y

X YT
S S
n m






~T(n+m-2), với 2 2
X Y   

                                              Hay 0 2 2
X Y

X YT
S S
n m






~ ( )T   , với 2 2
X Y  ,    

 * Dựa vào luật Student, ta xác định được quy tắc kiểm định như sau: 

* Giá trị tiêu chuẩn kiểm định: 0 2 2
X Y

X YT
S S
n m






 

 * Phân vị được xác định: phân vị Student:   

 Nếu 2 2
X Y  : ; 2n mt    (Kiểm định 1 phía) hay 

; 2
2

n n
t

 
(Kiểm định 2 phía) 

 Nếu 2 2
X Y  : ;t   (Kiểm định 1 phía) hay 

;
2

t


(Kiểm định 2 phía) 

 * Quy tắc So sánh và kết luận: 

    Với giả thiết, đối thiết (1): Nếu 0 ; 1 ;( )nT t hay t   Bác bỏ H0(Kết luận H1 đúng) 

    Với giả thiết, đối thiết (2): Nếu 0 ; 1 ;( )nT t hay t     Bác bỏ H0(Kết luận H1 đúng               

        Với giả thiết, đối thiết (3): Nếu 0 ; 1 ;
2 2

( )
n

T t hay t  
  Bác bỏ H0(Kết luận H1 đúng) 

 (Ngược lại thì chấp nhận H0, kết luận H1 sai)  

2 2
2

2 22 2

( )
2

1 1

X Y

X Y

s s
n m

s s
n m

n m
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     Ví dụ 5.2:  Lương theo tuần (đv: nghìn đồng) của công nhân thợ cơ khí; thợ mộc được khảo 

sát, có bảng số liệu sau: 

 Lương 

Thợ cơ khí 110 116 122 116 118 105 108 

Thợ mộc 112 107 104 110 100 108 101 

  
Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho kết luận về sự bằng nhau hay khác nhau về lương của 2 nhóm 

thợ trên. Giả sử phương sai lương của hai nhóm thợ là như nhau. 
 

Giải 
 

 + Giả thiết cần kiểm định H0: 1 = 2  (kiểm định hai phía) 

 + Giá trị tiêu chuẩn kiểm định : t0 = 2,654; t0,025;13 = 2,16 

 + 0t  >  t0,025; 13, Đủ cơ sở bác bỏ giả thiết H. Lương của hai nhóm thợ là khác nhau có ý 

nghĩa 

2.3 Dạng 3:  So sánh hai trung bình của tổng thể với số liệu cặp không độc lập 

 * Tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm định trung bình   là: Phân phối Student T(n) 

 Xét đặc tính X , Y( cùng đặc tính) trên cùng tổng thể. X  là trung bình của X, Y  là trung 

bình của Y. Để so sánh hai giá trị trung bình X  và Y  ta tiến hành khảo sát hai mẫu với số 

liệu quan sát được lấy theo cặp như sau: 

       X        x1         x2        …         xn 

       Y        y1         y2        …         yn 

  
* Các cặp giả thiết, đối thiết có thể được kiểm định:  
 

 +    Giả thiết H0: X = Y     (1)   +  Giả thiết H0: X = Y    (2)+   Giả thiết H0: X = Y     (3)        

        Đối thiết H1: X > Y                Đối thiết H1: X < Y                Đối thiết H1: X  Y    

 * Đặt D = X-Y iiiYXD yxd  ; , (i=1,2,…,n) 

 * Các cặp giả thiết, đối thiết tương đương:  

 +      Giả thiết H0: D = 0   (1)    +    Giả thiết H0: D = 0    (2)  +   Giả thiết H0: D = 0     (3)        

          Đối thiết H1: D > 0                  Đối thiết H1: D < 0               Đối thiết H1: D   0   

 * Nếu giả thiết H0 đúng, ta có:  T0 = 
D

D n
S

~T(n-1). Với luật phân phối Student, ta xác định 

được quy tắc kiểm định như sau: 
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 * Giá trị tiêu chuẩn kiểm định: T0 = 
D

D n
S

 

 * Phân vị được chọn: phân vị Student, ; 1nt  (Kiểm định 1 phía); 
; 1

2
n

t


(Kiểm định 2 phía) 

 * Quy tắc So sánh và kết luận: 

  Đối với cặp giả thiết, đối thiết (1): Nếu 0 ; 1nT t  Bác bỏ H0(H1 đúng) 

  Đối với cặp giả thiết, đối thiết (2): Nếu 0 ; 1nT t    Bác bỏ H0(H1 đúng) 

  Đối với cặp giả thiết, đối thiết (3): Nếu 0 ; 1
2

n
T t


  Bác bỏ H0(H1 đúng) 

 (Ngược lại thì chấp nhận H0, kết luận H1 sai) 

  

Ví dụ 5.3: Để so sánh thời gian sản xuất ra 1 sản phẩm của máy A( đơn vị là giây) trước và 

sau khi cải tiến, người ta điều tra và ghi lại kết quả như sau: 

Trước cải tiến  :    58     58     56      38      70      38     42     75     68     67 

Sau khi cải tiến  :  57     55     63      24      67      43     33     68     56     54 

     Với mức ý nghĩa 5%  cho kết luận về hiệu quả của việc cải tiến kỹ thuật.   

 

Giải 

 + Kiểm định giả thiết:    H0: 1 = 2   

                              H1: 1 2   

 + Giả thiết tương đương    H0: 0D   

                                  H1: D > 0 

 + Giá trị tiêu chiêu chuẩn kiểm định : t0 = 2,161 ; 

 + Phân vị Student:  t0,05;9 = 1,833 

 + 0t  >  t0,05; 9Bác bỏ H0. Chấp nhận H1: 1  >  2  là đúng (Việc cải tiến có hiệu quả) 

2.4 Dạng 4: So sánh nhiều giá trị trung bình( Phân tích phương sai một yếu tố) 

 * Tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm định nhiều trung bình là:  F(m; n) - Fisher  

 Giả sử X là đặc tính cần nghiên cứu, ta quan tâm đến một yếu tố A nào đó. Vấn đề đặt ra là 

yếu tố A có ảnh hưởng đến đặc tính X không. Chẳng hạn: X là năng suất lúa, ta cần khảo sát 

xem yếu tố địa lý có ảnh hưởng đến năng suất lúa hay không; X là năng suất lúa, ta cần quan 

tâm đến yếu tố giống có ảnh hưởng đến năng suất lúa hay không; X là thời gian khỏi bệnh, ta 

quan tâm đến các phương pháp điều trị có ảnh hưởng đến X hay không;….Ta tiến hành điều tra 
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đặc tính X trên m vùng của yếu tố A, trên mỗi vùng ta khảo sát một mẫu, được bảng số liệu 

quan sát: 

Các vùng của yếu tố A                             Các mẫu quan sát của X 

                  1       x11      x12      …      
11nx        1x  

                  2       x21      x22      …      
22nx        2x  

                  .                   .                   . 
      .       .       . 

      .       .       . 
      .       .       . 

      .       .       . 
      .       .       . 

                 m       xm1      xm2       …      
mmnx       mx  

 

*       Giả thiết H0: m  ...21 : Yếu tố A không ảnh hưởng đến đặc tính X 

                Đối thiết H1: Tồn tại cặp jiji  ; : Yếu tố A có ảnh hưởng đến đặc tính X 

* Nếu giả thiết H0 đúng, ta có:  F0 MSE
MSF

 ~F(m-1; N-m) 

* Giá trị tiêu chuẩn kiểm định:       F0 MSE
MSF

  

 Trong đó:   

 + 
1

1 in

i ij
j

x x
n 

  : Trung bình mẫu thứ i (Trung bình dòng i), i=1, 2, …, m 

 
 + N = Tổng số phần tử điều tra 
 

 + 
1 1

1 inm

ij
i j

x x
N  

  : Trung bình chung của mẫu 

 

 + SST = 
22 2

1 1 1 1
( )

i in nm m

ij ij
i j i j

x x x N x
   

    : Tổng bình phương độ lệch chung 

 

 +SSE
22 2

1 1 1 1 1
( )

i in nm m m

i iij ij i
i j i j i

x x x n x
    

      :Tổng bình phương độ lệch trong vùng. 

 
 + SST = SSR + SSE SSR SST SSE   : Tổng bình phương độ lệch giữa các vùng(dòng) 
 

+ MSF 
1


m
SSR    ;  + MSE 

mN
SSE


     

 
* Phân vị được xác định: Phân vị Fiser, ; 1;m N mF   ( Tra từ bảng phân vị Fisher) 

( Phương pháp kiểm định trên còn gọi là phương pháp phân tích phương sai) 



Tài liệu giảng dạy môn: Xác suất-Thống kê Y học                                                                               65 

* Các bước kiểm định giả thiết H0: m  ...21  như sau: 

B1: Xác định giả thiết, đối thiết kiểm định. 

B2: Tính các giá trị thống kê  

 B3: Tính giá trị của tiêu chuẩn kiểm định : F0 MSE
MSF

  

     B4: Xác định phân vị Fisher:  ; 1;m N mF     

     B5: So sánh và kết luận:   + Nếu F0 > ; 1;m N mF   : Bác bỏ H0(H1 đúng) 

                                                + Nếu F0 < ; 1;m N mF   : Chấp nhận H0(H1 sai)  

 ( mNmF  ;1;  : Phân vị Fisher, giá trị của nó được xác định ở  mức  , bậc tự do m-1; N-m) 

* Bảng phân tích phương sai một yếu tố 

Nguồn biến động Tổng bình phương Bậc tự do Phương sai Thống kê kiểm định 

Giữa các vùng            SSF      m-1 MSF 

Sai số (trong mỗi vùng)            SSE      N-m MSE 

Tổng            SST      N-1  

 

       F0 = 
MSE
MSF

  

  

Ví dụ 5.4: Lương theo tuần (đv: nghìn đồng) của công nhân thợ cơ khí; thợ mộc; thợ điện 

được khảo sát, có bảng số liệu sau: 

           Lương 

Thợ cơ khí 110 116 122 116 118 105 108 

Thợ mộc 112 107 104 110 100 108 101 

Thợ điện 115 125 130 132 123 120 125 

 
Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho kết luận về sự bằng nhau hay khác nhau về lương của 3 nhóm 

thợ trên. 
 Giải 

 
 + Giả thiết cần kiểm định H0: 1 2 3     
 + Giá trị tiêu chuẩn kiểm định : F0 = 19,655 ; F0,05;2;18 = 3,55 
 + F0 >  F0,05;2;18 , Đủ cơ sở bác bỏ giả thiết H. Nên lương của ba nhóm thợ khác nhau có ý 

nghĩa 

 Tiêu chuẩn Kruskal-Wallis 

*     Giả thiết H0: m  ...21 : Yếu tố A không ảnh hưởng đến đặc tính X 

             Đối thiết H1 : Tồn tại cặp jiji  ; : Yếu tố A có ảnh hưởng đến đặc tính X 
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* Nếu giả thiết H0  đúng, ta có:  
2

2

1

12 3( 1) ~ ( 1)
( 1)

m
i

i i

RKW N m
N N n




   
   

 Trong đó: + N là tổng số phần tử điều tra;  ni (i=1,2,…,m) là số phần tử của vùng i 

   + Ri (i=1, 2,…,m) là tổng hạng của các phần tử thuộc vùng i 

 Chú ý: Hạng của phần tử xi được tính như sau: gộp các phần tử của m vùng lại thành một 

mẫu chung, sắp xếp các phần tử này theo thứ tự tăng dần. Hạng của phần tử xi là:     

                                                                              Rank(xi ) = 





1

0
)(1 k

j
ji

k
, k tần số của xi 

* Các bước kiểm định giả thiết H0: m  ...21  như sau: 

B1: Xác định giả thiết, đối thiết kiểm định. 

B2: Tính các giá trị thống kê : + iR , N, ni 

     B3: Tính giá trị tiêu chuẩn kiểm định : 
2

1

12 3( 1)
( 1)

m
i

i i

RKW N
N N n

  
   

     B4: Xác định phân vị Khi bình phương:  2
; 1m    

     B5: So sánh và kết luận:      + Nếu  KW  > 2
; 1m  : Chấp nhận H1  

                                                  + Nếu  KW  < 2
; 1m  : Chấp nhận H0  

 

Ví dụ 5.5:  Lương theo tuần (đv: nghìn đồng) của công nhân thợ cơ khí; thợ mộc; thợ điện 

được khảo sát, có bảng số liệu sau: 

 Lương 

Thợ cơ khí 110 116 122 116 118 105 108 

Thợ mộc 112 107 104 110 100 108 101 

Thợ điện 115 125 130 132 123 120 125 

 Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho kết luận về lương của 3 nhóm thợ trên. 

 So sánh từng cặp trung bình iy (Tiêu chuẩn Duncan ) 

 Giả sử sau khi kiểm định giả thiết H: m  ...21 , ta bác bỏ giả thiết. Vậy vấn đề đặt 

ra là: các cặp trung bình nào thật sự khác nhau có ý nghĩa. 

 Để xác định các cặp trung bình khác nhau có ý nghĩa ta sử dụng phép kiểm định của Duncan 

đây là tiêu chuẩn hay sử dụng nhất), được tiến hành như sau; 

* Ta sắp xếp các giá trị trung bình ix  theo thứ tự tăng dần. 



Tài liệu giảng dạy môn: Xác suất-Thống kê Y học                                                                               67 

 * Tính phương sai  trung bình: MSES
n

   

 * Xác định phân vị Duncan(từ bảng Duncan): );( mNpr  , p=2, 3, …,m 

 * Tính phân vị: ( ; ).pR r p N m S  , p=2, 3, …,m 

 * Tính hiệu giữa trung bình lớn nhất và nhỏ nhất, rồi so sánh với mR ; tính hiệu giữa trung 

bình lớn nhất và nhỏ thứ nhì, rồi so sánh với 1mR ; …. Tiếp tục tính hiệu giữa trung bình lớn 

thứ nhì và nhỏ nhất, rồi so sánh với 1mR ;tính hiệu giữa trung bình lớn thứ nhì và nhỏ thừ nhì, 

rồi so sánh với 2mR ;…, ttiến trình này được thực hiện đến cặp cuối cùng là cặp thứ 
2

)1( mm .  

 * Kết luận: Cặp nào có hiệu lớn hơn pR  tương ứng thì cặp đó khác nhau có ý nghĩa. 

2.5 Dạng 5: So sánh nhiều giá trị trung bình( Phân tích phương sai hai yếu tố) 

 * Tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm định trung bình   là: Phân phối Fiser F(n1;n2) 

 Giả sử X là đặc tính cần nghiên cứu, ta quan tâm đến hai yếu tố A, B. Vấn đề đặt ra là yếu tố 

A, B có ảnh hưởng đến đặc tính X không. Chẳng hạn: X là hiệu suất của phản ứng hóa học, ta 

cần nghiên cứu nhiệt độ (yếu tố A), áp suất (yếu tố B) có ảnh hưởng đến hiệu suất phản ứng 

không; X là hiệu suất của phản ứng hóa học, ta cần nghiên cứu chất xúc tác (yếu tố A), áp suất 

(yếu tố B) có ảnh hưởng đến hiệu suất phản ứng không;… 

 Ta tiến hành điều tra đặc tính X trên r vùng của yếu tố A, và trên c vùng của yếu tố B, ta có 

bảng quan sát sau: 

                                     Yếu tố B 

      x11      x12      x13      …      x1c 

      x21      x22      x23      …      x2c 

      .       .       . 
      .       .       . 

      .       .       . 
      .       .       . 

      .       .       . 

            Yếu tố A 

      xr1      xr2      xr3       …      xrc 

 

* Ta xác định cặp giả thiết, đối thiết như sau: 

H0: Yếu tố A có ảnh hưởng đến X; H1: Yếu tố A không ảnh hưởng đến X 

0H  : Yếu tố B có ảnh hưởng đến X; 1H  : Yếu tố B không ảnh hưởng đến X 

Phân tích phương sai hai yếu tố(không lặp) 
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   * Tính các đại lượng thống kê:   

  + 



c

j
iji x

c
x

1
.

1 : Trung bình dòng thứ i , i=1, 2, …, r (yếu tố A) 

  + 



r

i
ijj x

r
x

1
.

1 : Trung bình cột thứ j , j=1, 2, …, c (yếu tố B) 

  + 
 


r

i

c

j
ijx

N
y

1 1

1 : Trung bình chung của mẫu, N=rc 

  + SST = 
2

1 1

22

1 1
)( xNxxx

r

i

c

j
ij

r

i

c

j
ij  

  

: Tổng bình phương độ lệch chung 

 + SSR  
 


r

i

r

i
ii xNxcxxc

1 1

22
.

2
. )( :Tổng bình phương độ lệch giữa các dòng(yếu tố A) 

  + SSC 
2 22

. .
1 1

( )
c c

j j
j j

r x x r x N x
 

     : Tổng bình phương độ lệch giữa các cột(yếu tố B) 

  + SSE = SST-(SSB+SSF): Tổng bình phương độ lệch của số liệu so với trung bình dòng và 

cột( sai số ngẫu nhiên) 

  +MSR
1

SSR
r




;MSC
1

SSC
c




;MSE 
)1)(1( 


cr

SSE     

     * Giá trị tiêu chuẩn kiểm định:   

+ FR = MSR
MSE

 ;  (Yếu tố dòng (A)) 

                   + FC = MSC
MSE

 ; (Yếu tố cột(B)) 

 * Kết luận : + Giả thiết H0 bị bác bỏ khi:  FR > ))1)(1();1(;(  crrF   

           + Giả thiết 0H   bị bác bỏ khi:  FC > ))1)(1();1(;(  crcF   

Ví dụ 5.6: Hàm lượng flavonoid(mg) trong cùng một mẫu dược liệu được chiếc suất bởi 5 

phương pháp với 5 loại dung môi khác nhau: 

Dung môi  

PP I II III IV V 

A 12,9 17,1 11,6 23,4 17,6 

B 13,4 18,1 19,6 22,1 16,8 

C 15,6 16,9 16,8 21,5 18,1 

D 12,7 17,8 21,3 20,9 17,9 

E 13,5 19,3 18,7 23,2 17,3 
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0

1

:
:

A B C D EH
H

        

 Phương pháp chiết suất, dung môi có ảnh hưởng đến kết quả chiếc suất dược liệu không? 

mức ý nghĩa 5% 

Giải 

 * Kiểm định giả thiết:                         

                                                  Phương pháp có ảnh hưởng đến chiếc suất 

 

                                                  Dung môi có ảnh hưởng đến chiếc suất 

Ta tính được: 

* SSR=10,6736: Tổng Sai lệch giữa các trung bình dòng so với TBC 

* SSC = 185,557: Tổng Sai lệch giữa các trung bình cột so với TBC 

      * SST=255,7576: Tổng Sai lệch giữa các giá trị so với trung bình chung.  

* SSE = SST-(SSR+SSC) = 59,5264: Tổng Sai lệch giữa các giá trị so với TB dòng, cột. 

* MSR=2.6684; MSC=46.3894; MSE=3.7204 

* R
MSRF
MSE

 =0.717235; C
MSCF
MSE

 =12.46893 

 Từ bảng kết quả trên cho thấy: * FR = 0,717 < F0.05;4;16 = 3.01: Chấp nhận H0. H1 sai. 

                                                       * FC = 12,469 > F0.05;4;16 = 3.01: Bác bỏ 0H  . 1H   đúng. 

 Vậy kết quả chiếc suất chỉ phụ thuộc vào dung môi, không phụ thuộc vào PP chiếc suất 

Phân tích phương sai hai yếu tố(có lặp) 

Mô hình này khác với mô hình phân tích phương sai hai yếu tố không lặp ở điểm: Mô hình 

phân tích phương sai hai yếu tố có lặp ngoài việc đánh giá yếu tố dòng, cột có ảnh hưởng đến 

đặc tính X hay không, nó còn cho kết luận về sự tương tác của hai yếu tố lên đặc tính X. 

 Ví dụ 5.7: Hàm lượng Saponin(mg) của cùng một loại dược liệu được thu hái trong hai 

mùa: khô và mưa. Trong mỗi mùa lấy mẫu 3 lần: đầu mùa; giữa mùa và cuối mùa, có số liệu: 

Miền      mùa Thời điểm 

Nam Trung Bắc 

Đầu mùa 2,4 2,1 3,2 

Giữa mùa 2,4 2,2 3,2 

 

Mùa khô 

Cuối mùa 2,5 2,2 3,4 

Đầu mùa 2,5 2,2 3,4 

Giữa mùa 2,5 2,3 3,5 

 

Mùa mưa 

Cuối mùa 2,6 2,3 3,5 

0

1

:
:

I II III IV VH
H
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Hỏi hàm lượng Saponin có khác nhau theo mùa, miền không? hai yếu tố mùa và miền có 

tương tác với nhau không? với mức ý nghĩa 5% 

Giải 

     * Kiểm định :           Trung bình của 2 dòng(mùa khô, mùa mưa) khác nhau không ý nghĩa 

                                      Trung bình của hai dòng khác nhau có ý nghĩa 

                                Trung bình giữa 3 cột(Nam, Trung, Bắc) khác nhau không ý nghĩa. 

                                      Trung bình giữa ba cột khác nhau có ý nghĩa. 

                                Trung bình giữa các ô khác nhau không ý nghĩa. 

                                      Trung bình giữa các ô khác nhau có ý nghĩa. 

 

* SSR=0.08: Tổng Sai lệch giữa các trung bình dòng(mùa) so với TBC 

  * SSC = 4.347778: Tổng Sai lệch giữa các trung bình cột so với TBC 

* SSI= 0,01: Tổng Sai lệch giữa các TB ô so với TB dòng(mùa) và cột. 

* SSW = SST-(SSR+SSC+SSI) = 0.06: Tổng Sai lệch giữa các giá trị so với TB của ô.  

     * SST=4.497778: Tổng Sai lệch giữa các giá trị so với trung bình chung.  

     * MSR= 0.08  ;MSC= 2.173889  ;MSI= 0.005  ; MSW= 0.005 

 * R
MSRF
MSW

 =16;   C
MSCF
MSW

 =434.7778; I
MSIF

MSW
 =1 

Từ kết quả trên cho thấy: 

* FR = 16 > F0.05;1;12 = 4,747: Bác bỏ giả thiết. Chấp nhận đối thiết. 

     * FC = 434,778 > F0.05;2;12 = 3.885: Bác bỏ giả thiết. Chấp nhận đố thiết. 

     * FI = 1 < F0.05;2;12 = 3.885: Chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết. Đối thiết sai. 

 Vậy hàm lượng Saponin phụ thuộc vào mùa, miền. Nhưng hai yếu tố mùa và miền không có 

tương tác với nhau. 

3. Kiểm định tỉ lệ (p) của tổng thể 

3.1. Dạng 1: Kiểm định giá trị tỉ lệ(p) của tổng thể 

 * Tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm định tỉ lệ p là: Phân phối chuẩn tắc N(0; 1) . 

 Trên tổng thể  , xét đặc tính X, p là tỉ lệ của dấu hiệu A. Chẳng hạn: p là tỉ lệ phế phẩm 

của nhà máy; p là tỉ lệ trị khỏi bệnh của một loại thuốc;…Để kiểm định những thông tin cho 

giá trị tỉ lệ p, ta tiến hành khảo sát mẫu và có số liệu quan sát (x1, x2, …, xn) 

 * Các cặp giả thiết, đối thiết có thể được kiểm định:  

 +     Giả thiết H0: p = 0p     (1)   +      Giả thiết H0: p = 0p    (2)  +     Giả thiết H0: p = 0p    (3)        

         Đối thiết H1: p > 0p                    Đối thiết H1: p < 0p                  Đối thiết H1: p  0p  

0

1

:
:

H
H

  

0

1

:
:

H
H



0

1

:
:

H
H
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     *  Nếu giả thiết H0 đúng, ta có: 0
0

0 0(1 )
f pZ n

p p





 ~ N(0;1) 

      *  Với luật phân phối N(0;1) ta xác định được quy tắc kiểm định sau: 

 * Giá trị tiêu chuẩn kiểm định: 0
0

0 0(1 )
f pZ n

p p





 

 * Phân vị được xác định: phân vị chuẩn, z (Kiểm định 1 phía) hay 
2

z (Kiểm định 2 phía) 

 * Quy tắc So sánh, kết luận: 

               Với giả thiết, đối thiết (1): Nếu 0Z z Bác bỏ H0(H1 đúng) 

           Với giả thiết, đối thiết (2): Nếu 0Z z  Bác bỏ H0(H1 đúng) 

               Với giả thiết, đối thiết (3): Nếu 0
2

Z z  Bác bỏ H0(H1 đúng) 

                                                    (Ngược lại thì chấp nhận H0, kết luận H1 sai) 

  

     Ví dụ 5.8: Điều tra ở tỉnh H 200000 người được chọn ngẫu nhiên thấy có 67 người bị lao. 

Theo báo cáo, tỉ lệ bị lao ở địa phương này bằng 0,0005. Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết báo 

có đáng tin cậy không? 

Giải 

* Giá trị tiêu chuẩn kiểm định 0
0,0005

0,0005.0,9995
fz n

  

* 
67 0,000335

200000
mf
n

    

* 0z  -3,3 

* 
2

5% 1,96z     

* Ta thấy: 0
2

z z , nên ta bác bỏ H0. Chấp nhận H1: p<0,0005 . 

Vậy tỉ lệ lao ở tỉnh H bé hơn 0,0005(Báo cáo không đáng tin cây) 

3.2. Dạng 2:  So sánh hai tỉ lệ của hai tổng thể độc lập 

 * Tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm định hai tỉ lệ là: Phân phối chuẩn tắc N(0; 1) 

      Xét đặc tính X , p1 là tỉ lệ của dấu hiệu A trên tổng thể 1 , p2 là tỉ lệ của dấu hiệu A trên 
tổng thể 2 . Để so sánh p1, p2 ta khảo sát hai mẫu trên hai tổng thể được số liệu quan sát: (x1, x2, 
…, xn) trên tổng thể 1 ; (y1, y2, …, ym) trên tổng thể 2 . 

*  Gọi p là tỉ lệ bị lao ở tỉnh H 
*   Giả thiết kiểm định H0: p = 0,0005 (kiểm định 2 phía) 
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 * Các cặp giả thiết, đối thiết có thể được kiểm định:  

 +    Giả thiết H0: 1p = 2p  (1)   +   Giả thiết H0: 1p = 2p    (2)  +    Giả thiết H0: 1p = 2p        (3)        

        Đối thiết H1: 1p > 2p              Đối thiết H1: 1p < 2p                 Đối thiết H1: 1p  2p   

 * Nếu giả thiết H0 đúng, ta có: 1 2
0

* * 1 1(1 )

f fZ
p p

n m




   
 

 ~N(0;1); p* 

mn
mfnf




 21  

 * Với luật phân phối N(0;1), ta xác định được quy tắc kiểm định sau: 

* Giá trị tiêu chuẩn kiểm định: 1 2
0

* * 1 1(1 )

f fZ
p p

n m




   
 

 

 * Phân vị được xác định: phân vị chuẩn, z (Kiểm định 1 phía) hay 
2

z (Kiểm định 2 phía) 

 * Quy tắc So sánh và kết luận: 

  Đối với cặp giả thiết, đối thiết (1): Nếu 0Z z Bác bỏ H0(H1 đúng) 

  Đối với cặp giả thiết, đối thiết (2): Nếu 0Z z  Bác bỏ H0(H1 đúng) 

  Đối với cặp giả thiết, đối thiết (3): Nếu 0
2

Z z  Bác bỏ H0(H1 đúng) 

 (Ngược lại thì chấp nhận H0, kết luận H1 sai)    

3.3. Dạng 3:  So sánh nhiều tỉ lệ của tổng thể  

 * Tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm định  là: Phân phối khi bình phương )(2 n  

 Xét đặc tính X trên m tổng thể , A1, A2, …, An là các dấu hiệu cần quan tâm trên mỗi tổng 

thể. Vấn đề cần kiểm định là: tỉ lệ của các dấu hiệu A1, A2, …, An trên các tổng thể tương ứng 

có như nhau không?Để kiểm định vấn đề này ta tiến hành khảo sát các dấu hiệu A1, A2, …, An  

trên m tổng thể được số liệu quan sát như sau:  

      A1         A2       …        An    Tổng 

   Mẫu trên tổng thể 1       n11         n12       …        n1n       r1 

   Mẫu trên tổng thể 2       n21         n22       …        n2n   r2 

 …  ...        …       …   …      … 

   Mẫu trên tổng thể m       nm1         nm2       …        nmn      rm 

Tổng  c1   c2 …   cn  N 
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* Cặp giả thiết, đối thiết có thể được kiểm định:  

                                         Giả thiết H0: Các tỉ lệ tương ứng khác nhau không ý nghĩa 

                 Đối thiết H1: Các tỉ lệ tương ứng khác nhau có ý nghĩa 

* Nếu giả thiết H0 đúng, ta có:   
2

2
0

1 1

( )m n
ij ij

i j ij

n n
n


 




 ~ 2 (( 1)( 1))m n   ;    i j
ij

r c
n

N
   

* Với luật phân phối khi bình phương ta xác định được quy tắc kiểm định sau: 

* Giá trị tiêu chuẩn kiểm định: 
2

2
0

1 1

( )m n
ij ij

i j ij

n n
n


 




  

 * Phân vị được xác định: phân vị khi bình phương, 2
;( 1)( 1)m n    

      * Quy tắc So sánh và kết luận:  

      + Nếu  2
0  > 2

;( 1)( 1)m n   : Bác bỏ H0(H1 đúng) 

                                        + Nếu  2
0   < 2

;( 1)( 1)m n   : Chấp nhận H0(H1 sai)   

* Trong đó: 2
; 1n  : phân vị khi bình phương, được xác định ở mức  , bậc tự do (m-1)(n-1) 

Ví dụ 5.9: Bốn loại thuốc chữa cùng một loại bệnh B, khảo sát trên bốn nhóm bệnh 
nhân(mỗi nhóm dùng một loại thuốc), được kết quả: 

 1 2 3 4 
Khỏi bệnh 123 95 152 132 
Không khỏi bệnh 28 19 63 53 

 Hiệu quả của 4 loại thuốc có như nhau không? với mức ý nghĩa 5% 
Giải 

Ví dụ 5.10:  Để xác định thời vụ phun thuốc trừ sâu có lợi nhất, tổ bảo vệ cây trồng đã theo 

dõi các lúa sâu trong từng tháng và đếm số sâu non mới nở bắt được, có kết quả sau: 

  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5

Số sâu non mới nở 62 28 70 75 15 

Tổng số sâu 488 392 280 515 185 

     * Kiểm định giả thiết H: 4321 PPPP  . 
 

     * Giá trị tiêu chuẩn kiểm định : 
22 4

2

1 1

( )
11,08ij ij

i j ij

n n
n


 


 

  

     815,708,11 2
05,0

2   . Bác bỏ H0. H1 đúng. 
      Vậy hiệu quả trị bệnh của 4 loại thuốc trên là không như nhau. 
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 a) Tỉ lệ sâu non mới nở trong các tháng khác nhau có ý nghĩa không?Với mức ý nghĩa 5%. 

 b) Nếu khác nhau, hãy xác định tháng có tỉ lệ sâu non mới nở cao nhất. Mức ý nghĩa 5%. 

4. Kiểm định phương sai( 2 ) của tổng thể 

 Cho X là đặc tính cần nghiên cứu, 2 là phương sai của X cần kiểm định. Để kiểm định các 

thông tin của phương sai 2  ta tiến hành quan sát mẫu, được số liệu quan sát (x1, x2,…,xn) 

4.1. Dạng 1: Kiểm định giá trị phương sai( 2 ) của tổng thể 

 * Tiêu chuẩn sử dụng kiểm định phương sai 2  là: Phân phối khi bình phương )(2 n  

 * Các cặp giả thiết, đối thiết có thể được kiểm định:  

 +    Giả thiết H0: 2 = 2
0   (1)  +    Giả thiết H0: 2 = 2

0  (2) +    Giả thiết H0: 2 = 2
0     (3)        

        Đối thiết H1: 2 > 2
0                Đối thiết H1: 2 < 2

0             Đối thiết H1: 2 2
0  

 * Nếu giả thiết H0 đúng, ta có: 
2

2
0 2

0

( 1)n S





 ~ 2 ( 1)n   

 *  Khi cho trước xác suất sai lầm loại I là  , với luật phân phối khi bình phương ta có: 

     + Với cặp giả thiết (1): Nếu 2
0  > 2

; 1n  : H0 sai (H1 đúng); ngược lại, H0 đúng (H1  sai) 

     + Với cặp giả thiết (2): Nếu 2
0  < 2

1 ; 1n   : H0 sai (H1 đúng); ngược lại, H0 đúng (H1  sai)
  
     + Vối với cặp giả thiết (3): Nếu 2

0 < 2

1;
2

1  n hoặc  2
0  > 2

; 1
2

n


: H0 sai (H1 là đúng), 

ngược lại thì H0 đúng (H1  sai) 
     * Như vậy ta có quy tắc kiểm định sau: 

* Giá trị tiêu chuẩn kiểm định: 
2

2
0 2

0

( 1)n S





  

 * Phân vị được xác định: phân vị khi bình phương 

         + 2
; 1n   nếu là cặp giả thiết, đối thiết (1) 

                                                                     + 2
1 ; 1n    nếu là cặp giả thiết, đối thiết (2) 

                                                                     + 2 2

1 ; 1 ; 1
2 2

;
n n  

  
 nếu là cặp giả thiết, đối thiết (3) 

      * Quy tắc So sánh, kết luận:  
                Với giả thiết,đối thiết (1): Nếu 2

0  > 2
; 1n  : Bác bỏ H0(H1 đúng) 

            Với giả thiết,đối thiết (2): Nếu 2
0  < 2

1 ; 1n   : Bác bỏ H0(H1 đúng) 

            Với  giả thiết, đối thiết (3): Nếu 2
0 < 2

1;
2

1  n 2
0  > 2

; 1
2

n


 :Bác bỏ H0(H1 đúng) 

(Ngược lại thì chấp nhận H0) 
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4.2. Dạng 2:  So sánh hai phương sai của tổng thể 

* Tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm định phương sai 2  là: Phân phối Fisher F(n1;n2) 

 Xét đặc tính X trên tổng thể X , với phương sai 2
X , đặc tính Y trên tổng thể Y , với 

phương sai 2
Y ,X, Y cùng đặc tính. Để so sánh hai phương sai 2

X , 2
Y  ta tiến hành khảo sát 

hai mẫu được số liệu quan sát: (x1, x2,…,xn) trên tổng thể X ; (y1, y2,…,ym) trên tổng thể Y . 

 * Các cặp giả thiết, đối thiết có thể được kiểm định:  

 +    Giả thiết H0: 2
X = 2

Y     (1)           +   Giả thiết H0: 2
X = 2

Y    (2)        

                   Đối thiết H1: 2
X > 2

Y                           Đối thiết H1: 2
X  2

Y                           

* Nếu giả thiết H0 đúng, ta có:  
2

0 2
X

Y

SF
S

 ~ F(n-1; m-1) 

 Chú ý:  Trong  F0 tử thức lớn hơn mẫu thức, nếu 22
YX SS   thì ta đổi vai trò 2

XS  và 2
YS  cho 

nhau. 

 *  Khi cho trước xác suất sai lầm loại I là  , dựa vào luật phân phối Fisher  ta có: 

 + Đối với cặp giả thiết (1): Nếu 0F  > ; 1; 1n mF    thì đối thiết K là đúng (ngược lại thì K là 

sai) 

 + Đối với cặp giả thiết (2): Nếu 0F < 
1 ; 1; 1

2
n m

F 
  

 0F  > 
; 1; 1

2
n m

F
 

 thì  K là đúng (ngược lại 

K sai) 

     * Như vậy ta có quy tắc kiểm định sau: 
 

* Giá trị tiêu chuẩn kiểm định: 
2

0 2
X

Y

SF
S

  

 * Phân vị được xác định: phân vị Fisher:  

          + ; 1; 1n mF    nếu là cặp giả thiết, đối thiết (1) 

               + 
1 ; 1; 1

2
n m

F 
  

;
; 1; 1

2
n m

F
 

nếu là giả thiết, đối thiết (2) 

     * Quy tắc So sánh và kết luận:    

          Đối với  giả thiết (1): Nếu 0F  > ; 1; 1n mF   Bác bỏ H0 ( H1 đúng) 

              Đối với giả thiết (2): Nếu 0F < 
1 ; 1; 1

2
n m

F 
  

hoặc  0F  > 
; 1; 1

2
n m

F
 

 bác bỏ H0 (H1 đúng)

                          
                                                        (Ngược lại thì chấp nhận H0) 
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Ví dụ 2.11:  Một mẫu được phân tích bởi hai phương pháp A và B, với kết quả: 

A 6,4 5,2 4,8 5,2 4,3 4,4 5,1 5,8 

B 2,6 3,5 3,4 3,2 3,4 2,8 2,9 2,8 

 

Cho biết phương pháp nào chính xác hơn? Với mức ý nghĩa 5% 

Giải 

 + Giả thiết cần kiểm định H0: 2 2
A B  (hai phương pháp như nhau)- Kiểm định một phía 

 
 + Giá trị tiêu chuẩn kiểm định : F0 = 4,172 ; F0,05;7;7= 3,79 
 
 + F0 >  F0,05;2;18 , Đủ cơ sở bác bỏ giả thiết H0. Nên chấp nhận đối thiết H1: 2

A > 2
B  

KL: Phương pháp B chính xác hơn phương pháp A. 

II. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT PHI THAM SỐ 

1. Kiểm định sự phù hợp của quy luật phân phối 

 * Tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm định: Phân phối khi bình phương )(2 n  

 Xét X là đặc tính có hàm mật độ xác suất  f(x) chưa biết. Để kiểm định những thông tin về 

dạng của f(x) ta tiến hành khảo sát mẫu được số liệu quan sát: (điều kiện 50n )  

X          x1 - x2          x2 – x3             …        xk   -  xk+1 

Số phần tử             n1               n2             …              nk 

                                            (Điều kiện: n1 + n2 +…+ nk = 50n ) 

 * Cặp giả thiết, đối thiết có thể được kiểm định:  

               Giả thiết H0: )(xf = )(* xf      

                    Đối thiết H1: )(xf )(* xf , )(* xf  là hàm mật độ của luật phân phối đã biết. 

 * Nếu giả thiết H0 đúng, ta có: 





k

i i

ii

np
npn

1

2
2
0

)( ~ 2 ( 1)k r   , (r là số tham số của phân 

phối cần kiểm định) 

 Trong đó: + ni là tần số của giá trị xi.(điều kiện ni >4); 



k

i
inn

1
 

                      )()( *
ii xfxXP   : X là rời rạc 

      + ip           

                                       dxxfxXxP
i

i

x

x
ii )()(

1
*

1 


   : X là liên tục 

 * Dựa vào quy luật Khi bình phương, ta xác định được quy tắc kiểm định: 
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* Giá trị tiêu chuẩn kiểm định: 
2

2
0

1

( )k
i i

i i

n np
np





  

 * Phân vị được xác định: phân vị khi bình phương, 2
; 1k r   ,  

                                                                    (r là số tham số của phân phối cần kiểm định) 

     * Quy tắc So sánh và kết luận:   Nếu  2
0  > 2

; 1k r   Bác bỏ H0( H1 đúng)  

                                                             Nếu  2
0   < 2

; 1k r   : Chấp nhận H0(H1 sai)                                          

Ví dụ 5.11: Quan sát một chất phóng xạ trong 2608 khoảng thời gian bằng nhau mỗi khoảng 

7,5s. trong mỗi khoảng thời gian đó ta ghi lại số hạt rơi vào trong máy đếm, được bảng số liệu: 

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ni 57 203 383 525 532 408 273 139 45 27 16 

 Nói rằng số hạt phóng xạ được phóng ra trong mỗi khoảng thời gian có phân phối Poisson, 

chấp nhận được không, với mức ý nghĩa 5% . 

Hướng dẫn 

Ta có:   + n=2608; r=1; k=11; 
!

)(
x

exf
x ,  x 3,867 

              + p1 = 0,021; p2 = 0,081; p3 = 0,156;  p4 =0,212; p5 =0,195; p6 = 0,151; p7 = 0,097     

                      p8 = 0,054; p9 = 0,026; p10 = 0,011; p11 = 0,004 

              + 2
0  17,152 ;  2

9;05,0 16,92 2
0 17,152  > 2

9;05,0 16,92 Bác bỏ H0.  

Vậy số hạt phóng xạ được phóng ra trong mỗi khoảng thời gian không có phân phối 

Poisson. 

2. Kiểm định sự độc lập của hai đặc tính  

 * Tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm định: Phân phối khi bình phương )(2 n  

 Để kiểm định tính độc lập của hai biến ngẫu nhiên X,Y ta tiến hành quan sát mẫu được số 

liệu: (x1, x2,…,xn) đối với X; (y1, y2,…,ym) đối với Y, ta có bảng số liệu: 

               X 

      Y 

       x1      x2      …      xn    Tổng 

      y1       n11      n12      …      n1n      r1 

      y2        n21      n22      …      n2n      r2 

      .       .       . 
      .       .       . 

      .       .       . 
      .       .       . 

      .       .       . 
      .       .       . 

     ym       nm1      nm2       …      nmn      rm 

   Tổng       c1      c2      …      cn      N 
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 * Cặp giả thiết, đối thiết có thể được kiểm định:  

 +        Giả thiết H0: X, Y độc lập 

                Đối thiết H1: X, Y không độc lập 

 * Nếu giả thiết H0  đúng, ta có:    
2

2
0

1 1

( )m n
ij ij

i j ij

n n
n


 




 ~ 2 (( 1)( 1))m n   ;   i j
ij

r c
n

N
   

 * Dựa vào quy luật phân phối Khi bình phương, ta xác định được: 

 * Giá trị tiêu chuẩn kiểm định: 
2

2
0

1 1

( )m n
ij ij

i j ij

n n
n


 




  

 * Phân vị được xác định: phân vị khi bình phương, 2
;( 1)( 1)m n    

      * Quy tắc So sánh và kết luận:     Nếu  2
0  > 2

;( 1)( 1)m n   : Bác bỏ H0(H1 đúng)  

                                                               Nếu  2
0   < 2

;( 1)( 1)m n   : Chấp nhận H0(H1 sai)                                         

 

Ví dụ 5.12:  Để xem có phụ thuộc giữa chất lượng hoàn thành công việc và trình độ văn hóa 

hay không, một mẫu gồm 200 người cùng làm một loại công việc như nhau được khảo sát, có 

kết quả: 

 PTTH cơ sở PTTH Cao đẳng 

Xuất sắc 10 10 40 

Tốt 20 30 30 

Trung bình 20 10 10 

  
Với mức ý nghĩa 5% hỏi chất lượng hoàn thành công việc có phụ thuộc vào trình độ văn hóa 

hay không?                                                          
Giải 

 Giá trị tiêu chuẩn kiểm định:
22

2
0

1 1

( )m
ij ij

i j ij

n n
n


 




 = 23.786; 2
0,05;4 9,488    

     2 2
0 0,05;4    

KL: Bác bỏ giả thiết H0, tức là trình độ và năng lực làm việc có tương quan với nhau 

3. Kiểm định sự thuần nhất của luật phân phối 

Tiêu chuẩn Wilcoxon 

 Xét đặc tính X trên hai tổng thể. Để kiểm định sự đồng nhất dạng phân phối của X trên hai 
tổng thể, ta tiến hành quan sát mẫu trên hai tổng thể này được số liệu quan sát. Giả sử n1 là cỡ 
mẫu của đặc tính X trên tổng thể 1, n2 là cỡ mẫu của đặc tính X trên tổng thể 2. 
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 * Cặp giả thiết, đối thiết có thể được kiểm định:   
 +         Giả thiết H0:  đồng nhất phân phối 
                Đối thiết H1: không đồng nhất phân phối  

 * Nếu giả thiết H0  đúng, ta có: 
1 1 2

1

0
1 2 1 2

( 1)
2 ~ (0;1)

( 1)
2

n n nR
Z N

n n n n

 



 

, R1 là tổng hạng của mẫu 1 

 * Với luật phân phối N(0;1), ta xác định được quy tắc kiểm định sau: 

* Giá trị tiêu chuẩn kiểm định: 
1 1 2

1

0
1 2 1 2

( 1)
2

( 1)
2

n n nR
Z

n n n n

 



 

 

 * Phân vị được xác định: phân vị chuẩn, 
2

z  

      * Quy tắc So sánh và kết luận:    + Nếu  0
2

Z z : Bác bỏ H0( H1 đúng)  

                                                              + Nếu  0
2

Z z : Chấp nhận H0(H1 sai)  

 Ví dụ 5.12: Bốn loại thuốc chữa cùng một loại bệnh B, khảo sát trên bốn nhóm bệnh 

nhân(mỗi nhóm dùng một loại thuốc), được kết quả: 

 1 2 3 4 
Khỏi bệnh 123 95 152 132 
Không khỏi bệnh 28 19 63 53 

 Hiệu quả của 4 loại thuốc có như nhau không? với mức ý nghĩa 5% 
………………………….. 
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Bài tập củng cố chương V 
1. Khám lao cho 120000; 100000 và 90000 người được chọn ngẫu nhiên ở 3 địa phương A, 

B, C tương ứng, người ta thấy tỉ lệ lao tương ứng  là 0,001; 0,0015 và 0,0012. 

 Với mức ý nghĩa 5%, tỉ lệ lao ở 3 địa phương trên có như nhau không?  

2. Để khảo sát chất lượng tăng lực của chất A, người ta cho chuột bơi và ghi nhận thời gian 

bơi(phút) kể từ khi bắt đầu bơi đến khi kiệt sức, bảng số liệu sau thu được khi khảo sát trước và 

sau khi tiêm chất A  trên một nhóm chuột gồm 10 con: 

Trước khi tiêm chất A(X1) 10 12  9 15   17 20 11 19 14   22 

Sau khi tiêm chất A(X2) 12 20 15 15 25 25 15 24 14   30 

a) Tìm khoảng tin cậy 95% cho thời gian bơi trung bình của chuột trước, sau khi tiêm chất 

A. 

b) Đặt D= X1 – X2, Với mức ý nghĩa 5%, chất A có làm tăng lực cho chuột không. 

 3. Điều trị một bệnh bằng 3 phương pháp A, B, C, mỗi phương pháp được áp dụng điều trị 

cho 40 người bị bệnh được chọn ngẫu nhiên thu được bảng kết quả: 

          Khỏi            Đỡ          Thất bại 

PP A            14             18                8 

PP B            22             16                2 

PP C            32               8                0 

Với mức ý nghĩa 1%, hiệu quả điều trị của 3 phương pháp trên có như nhau không? 

4) Đo lượng cholesterol trong máu(X: cg/l) của một mẫu gồm 100 bệnh nhân bị bệnh B 

(nhóm 1) và một mẫu 100 người bình thường(nhóm 2) được kết quả: 

           X 160-169 170-179 180-189 190-199 200-209 210-219 220-229 230-239 

Số người(nhóm1)       3       5     12     30     20      20       8       2 

Số người(nhóm2)       4       6     25     28     20      14       2       1 

a) Tìm khoảng tin cậy 95% cho hàm lượng cholesterol trung bình của nhóm 1, nhóm 2. 

b) Với mức ý nghĩa 5%, so sánh hàm lượng cholesterol của nhóm 1 và nhóm 2. Biết phương 

sai của hàm lượng cholesterol của những người bệnh B với những người bình thường là khác 

nhau. 

 5. Tại một địa phương, điều tra ngẫu nhiên1000 trẻ thấy có 370 trẻ suy dinh dưỡng. 

 a) Tỉ lệ suy dinh dưỡng của trẻ ở địa phương là 40% có chấp nhận được không? Mức ý 

nghĩa 3% 

 b) Nếu tỉ lệ suy dinh dưỡng đúng bằng 37%, với mức ý nghĩa 5% . Ttìm xác suất sai lầm 

loại 2.  
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 6. Điều tra ở tỉnh H 100000 được chọn ngẫu nhiên thấy có 32 người bị lao. 

 a) Tỉ lệ bị lao bằng 0,0005 có đúng không? Với mức ý nghĩa 5%. 

 b) Nếu tỉ lệ bị lao đúng bằng 0,001, thì xác suất sai lầm loại 2 bằng bao nhiêu, mức ý nghĩa 

5%. 

 7. Kiểm tra chất lượng sản phẩm của cùng một loại do hai nhà máy A, B sản xuất có kết 

quả:                            

                                       Nhà máy    Số sản phẩm được kiểm tra    Số phế phẩm 

A                       1800                                    54 

B                      1200                                     30 

 Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng hai máy có độ chính xác như nhau không? 

8. Bốn loại thuốc chữa cùng một loại bệnh B, khảo sát trên bốn nhóm bệnh nhân(mỗi nhóm 

dùng một loại thuốc), được kết quả: 

   1  2   3   4 

Khỏi bệnh 123 95 152 132 

Không khỏi bệnh  28 19  63  53 

 a) Hiệu quả của 4 loại thuốc có như nhau không? với mức ý nghĩa 5%. 

 b) Nếu hiệu quả của 4 loại thuốc khác nhau thì xác định các cặp khác nhau có ý nghĩa 

 9. Để so sánh phản ứng của hai loại vắcxin  BCG  là X và Y, người ta tiêm cho 348 trẻ được 

chia làm hai nhóm, kết quả như sau: 

                         Nhẹ       Trung bình        loét  Apxe(nặng) 

X            12        156          8            1 

Y            29        135          6            1 

     Với mức ý nghĩa 5%, cho kết luận về phản ứng của hai loại Vắcxin. 

 10. Quan sát 124 người về màu mắt và màu tóc, ta có kết quả: 

   Vàng hoe       Nâu        Đen Vàng đỏ 

Xanh        25         9          3        7 

Xám lục       13       17        10        7 

Nâu mận        7       13          8        5 

     Với mức ý nghĩa 5%, có sự phụ thuộc giữa màu tóc và màu mắt của con người không? 

 11. Quan sát trọng lượng của một nhóm 108 người ở độ tuổi từ 30-50 ta có kết quả: 

Trọng lượng   <40  40-45   45-50   50-55   55-60   60-65   65-70   70-75   >75 

Số người     4      15      20      23      24      10      6      4      2 

     Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết đặc tính X có phân phối chuẩn không? 
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12) Điều tra 53680 gia đình có 8 người con được chọn ngẫu nhiên. Gọi X là số con trai, kết 

quả điều tra thu được: 

 x:                           0          1           2           3            4           5           6          7          8 

 Số gia đình:         215     1485    5331     10649    14959   11929    6678     2092    342 

 Với mức ý nghĩa 2%, X có tuân theo quy luật nhị thức không? Với xác suất sinh con trai là 

0,5. 

13 Làm sinh thiết gan trên 20 bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh A, B, C, D, E để đo hàm 

lượng GGTP gọi là X, đv mg), được kết quả : 

A B C D E 

27,7 45,9 85,3 39,6 41,8 

25,8   39 64,1 41,1 46,3 

38,1 40,4 74,4 35,3 52,7 

  

 

       X 

39,6   34 78,2 32,6 57,2 

Hỏi hàm lượng GGTP trung bình trong 5 bệnh trên khác nhau có ý nghĩa không? Nếu khác 

nhau có ý nghĩa, hãy xác định những cặp khác nhau đó, với mức ý nghĩa 5% 

14. Theo dõi thời gian hết ký sinh trùng sốt rét trong máu (giờ) của các bệnh nhân được điều 
trị theo phương pháp(PP) A, B, C thu được số liệu sau:  

 
PP A 18 38 40 47 50,5 78 82 90 61,5 75 80 

PP B 36 35 42 48 60 70 68 50 46 50 60 

PP C 12 10 20 24 30 12 13 15 26 30 40 

 
a) Với 5%  , hiệu quả điều trị của 3 PP trên có khác nhau không? 
b) Với 95%  , tìm khoảng ước lượng thời gian trung bình hết ký sinh trùng khi điều trị 

bằng  phương pháp C. 

15. nghiên cứu về hiệu quả của 3 loại thuốc A, B, C dùng điều trị chứng suy nhược thần 

kinh, 12 bệnh nhân được chia làm 3 nhóm dùng thuốc A, B, C. Sau 1 tuàn điều trị( đánh giá 

bằng thang điểm X), được kết quả sau: 

Thuốc A 25 15 20 14 

Thuốc B 20 16 18 25 

Thuốc C 25 15 20 20 

 
Hãy đánh giá hiệu quả các loại thuốc A, B, C. Nếu hiệu quả các loại thuốc khác nhau có ý 

nghĩa, Hãy xác định các cặp khác nhau đó, mức ý nghĩa 5% 
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16. Người ta muốn so sánh hàm lượng hoạt chất của một dược liệu trồng tại hai vùng A, B. 

Một mẫu gồm 12 cây được lấy ở mỗi vùng , được kết quả: 

Yếu tố Hàm lượng X 

Vùng A 13,3 13,8 12,3 11,4 14 14,2 11 12 12,7 12,7 11,6 11,8 

Vùng B 15,4 14,5 15 16,6 16,9 16,8 16 14,3 16,3 14,9 14,2 14,7 

 Hãy cho kết luận về hàm lượng hoạt chất trên, mức ý nghĩ a 5% 

17. Người ta muống khảo sát ảnh hưởng của 5 môi trường cấy BCG. Muốn vậy , BCG được 

cấy vào 10 ống nghiệm cho mỗi loại môi trường và sự tăng trưởng của BCG được tính theo số 

khuẩn lọc đếm được, kết quả như sau: 

Mộ trường A B C D E 

10 11 7 12 7 

12 18 14 9 6 

8 12 10 11 10 

10 15 11 10 7 

6 13 9 7 7 

13 8 10 8 5 

9 15 9 13 6 

10 16 11 14 7 

8 9 7 10 9 

 

 

 

 

Số khuẩn lọc 

9 13 9 11 6 

 Hãy đánh giá môi trường có ảnh hưởng đến kết quả cấy BCG không. Nếu có, Hãy xác định 

các cặp môi trường nào thật sự khác nhau , mức ý nghĩa 5% 

18. Người ta muốn khảo sát ảnh hưởng của chất ouabain lên sự phóng thích nor-adrenalin ở 

cơ tim chuột, kết quả khảo sát như sau: 

Yếu tố Lô 1 

(bình thường) 

Lô 2 

(ouab: 0,25mg/kg 

Lô 3 

(ouab: 0,50mg/kg 

Lô 4 

(ouab: 1,0mg/kg 

0,49 0,63 0,51 0,66 

0,6 0,93 0,53 0,48 

0,59 0,48 0,28 0,25 

0,62 0,34 0,7 0,30 

0,76 0,83 0,43 0,35 

 

 

 

Lượng NA 

  phóng thích 

0,57 0,44 0,4 0,61 
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 a) Chất ouabain có ảnh hưởng đến hàm lượng phóng thích nor-adrenalin không? =5% 

 b) Biểu diễn đồ thị số trung bình của mỗi lô kèm theo khoảng tin cậy 95% 

19. Hàm lượng alcaloid(mg) trong một loại dược liệu được thu hái từ 3 vùng, có kết quả sau: 

Vùng I Vùng II Vùng III 

7,5 5,8 6,1 

6,8 5,6 6,3 

7,1 6,1 6,5 

7,5 6,0 6,4 

6,8 5,7 6,5 

6,6 6,2 6,3 

Với mức ý nghĩa 5%, yếu tố vùng có ảnh hưởng đến hàm lượng alkaloid không? Nếu có thì 

các vùng nào khác nhau có ý nghĩa? 

20. Người ta muốn khảo sát sự ảnh hưởng của hai yếu tố trên số lượng dược liệu thu hoạch 

được tại một nông trường: yếu tố 1 là số lần xịt thuốc trừ sâu, yếu tố 2 là thời điểm thu hoạch 

trong năm. Sau khi khảo sát được kết quả sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hãy cho biết hai yếu tố trên có ảnh hưởng đến kết quả thu hoạch không? Mức ý nghĩa 5% 

21. Kiểm định sự phù hợp của phân phối sau đây với phân phối Poisson,  =5% 

 Số hồng cầu(X)                     0       1       2       3       4       5       6       7       8       9        10 

 Số ô của hồng cầu kế(ni)       1      6      16      21     20     15     11      5       3       1         1 

22. Khảo sát sự phù hợp của phân phối sau dây với phân phối chuẩn,  =5% 

     Trọng lượng(X:mg)      327       327-328       328-329       329-330       330-321        331 

 Số viên thuốc(ni)             6                 8                  14                 9                  7                15 

23. Những người nam khỏe mạnh có chiều cao X(cm) và cân nặng Y(kg) thỏa mãn phương 

trình   y = 0,75x – 62,5( Theo Lorents) 

             Thời điểm 

Số lần xịt thuốc 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

9 1060(kg) 1228 262 

6    949 1262 489 

5    684 1116 650 

4    473 1190 737 

3    314 1024 862 
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Chọn ngẫu nhiên một số nam sinh viên tại một trường Đại học A khảo sát về chiều cao và 

trọng lượng có bảng số liệu: 

x 160 162 164 166 168 170 172 

y 55,5 58,5 62 62,5 65 65,5 68 

Số sinh viên 2 9 19 35 21 11 3 

  

Với mức ý nghĩa 5%, hãy đánh giá xem nam sinh viên của trường Đại học này có khỏe 

mạnh không. 

24. Một nhà máy sản xuất sản phẩm được xem là làm việc bình thường nếu trọng lượng của 

các sản phẩm là biến ngẫu nhiên có độ lệch chuẩn là 3g. Để kiểm tra xem nhà máy có làm việc 

bình thường hay không người ta tiến hành cân thử một số sản phẩm được chọn ngẫu nhiên do 

nhà máy sản suất và thu được kết quả: 

x (g):  50   51   52   54   49   48   50   51   55   47   49   52   56   52   49   46   49   48   49   53        

          51   51   50   50   52   45   46   48   49   53   47   51   53   48   53   55   49. 

Với mức ý nghĩa 5%, hãy kết luận xem nhà máy có làm việc bình thường không. 

…………………………………… 
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CHƯƠNG VI 

PHÂN TÍCH HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN 

  

Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể : 

 * Giải được các bài toán tìm phương trình hồi quy, hệ số tương quan. 

 * Giải được bài toán kiểm định sự phù hợp của phương trình hồi  quy. 

 * Giải được bài toán ước lượng cho giá trị dự báo của phương trình hồi quy. 

  

 

I. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY 

1. Khái niệm tương quan và hồi quy 

 Trên tổng thể  , mỗi phần tử ta khảo sát nhiều đặc tính ngẫu nhiên X, Y, Z,…. Chẳng hạn, 

khi nghiên cứu về giống lúa ta có thể nghiên cứu về các đặt tính: năng suất(X), nhiệt độ môi 

trường(Y), chế độ nước(Z),…; Khi nghiên cứu về một phản ứng hóa học nào đó ta có thể xác 

định các đặc tính nghiên cứu: Hiệu suất phản ứng(X), nhiệt độ(Y), chất xúc tác(Z), áp 

suất(T),… 

 Vấn đề đặt ra là liệu các đặc tính đó có ảnh hưỡng, tác động lẫn nhau không? Nếu chúng có 

ảnh hưởng, tác động lẫn nhau ta nói chúng có tương quan với nhau. 

 Nếu chúng có tương quan với nhau, phương trình thể hiện mối tương quan đó gọi là phương 

trình hồi quy và đồ thị của nó gọi là đường hồi quy. 

 Trong nội dung này ta nghiên cứu về mối tương quan; mức độ tương quan; phương trình hồi 

quy của hai biến ngẫu nhiên định lượng X, Y 

 + Nếu các điểm (x;y) có dạng phân bố quanh một đường thẳng thì ta nói X, Y có tương quan 

theo đường thẳng( tương quan tuyến tính) và đường thẳng đó gọi là đường hồi quy 

 + Nếu các điểm (x;y) có dạng phân bố quanh một đường cong thì ta nói X, Y có tương quan 

không tuyến tính( tương quan phi tuyến tính) 

 + Nếu các điểm (x; y) có dạng phân bố hình đa giác, hình tròn thì ta nói X, Y không có 

tương quan. 

2. Hệ số tương quan 

 Giả sử X, Y là hai đặc tính cần nghiên cứu của tổng thể  , để đánh giá mức độ tương quan 

của chúng ta dùng đại lượng gọi là hệ số tương quan:  
                                                             

YX

YXCOVYX



),(),(   
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 Tuy nhiên trong thực tế giá trị của ),( YX được xác định nhờ vào giá trị ước lượng, gọi là 

hệ số tương quan mẫu. 

 Với một mẫu quan sát được lấy: (x1, y1), (x2, y2),…,(xn, yn).khi đó, hệ số tương quan mẫu 

được xác định: 

                           
YX

n

i
ii

YX

ii

n

i

YX ssn

yxnyx

ssn

yyxx

SSn
YXCOVR

)1()1(

)))(((

)1(
),( 11















  

 

Đánh giá mức độ tương quan(theo Colton 1974) 

  + )25,0;0(R : tương quan nghèo nàn 

  + )5,0;25,0(R : tương quan tạm được 

  + )75,0;5,0(R : tương quan tốt 

  + )1;75,0(R : tương quan cực tốt 

Dự đoán khuynh hướng tương quan 

 Sau khi quan sát  mẫu, ta có mẫu thực nghiệm (x1, y1), (x2, y2),…,(xn, yn). Ta mô tả các điểm 

này lên mặt phẳng tọa độ: 

 + Nếu các điểm này có dạng phân bố quanh một đường thẳng thì ta nói X, Y có khuynh 

hướng tương quan theo đường thẳng( tương quan tuyến tính) và đường thẳng đó gọi là đường 

hồi quy. 

 + Nếu các điểm này có dạng phân bố quanh một đường cong thì ta nói X, Y có khuynh 

hướng tương quan không tuyến tính( tương quan phi tuyến tính) 

 + Nếu các điểm này có dạng phân bố hình đa giác, hình tròn thì ta nói X, Y có khuynh 

hướng không tương quan. 

Chú ý: Giả sử X, Y có tương quan tuyến tính 

  + Nếu R < 0  : X, Y tương quan nghịch   

  + Nếu R > 0  : X, Y tương quan thuận   

3. Phương trình hồi quy tuyến tính 

 Nếu X, Y là hai đặc tính có tương quan tuyến tính, khi đó đường hồi quy của nó là đường 

thẳng và phương trình hồi quy có dạng:  

                                                             E(Y xX  ) = ax+b.  

                                   Có thể viết:      y = ax + b   , (y là giá trị của E(Y X ) ; x là giá trị của X) 

 + Hệ số a: gọi là độ dốc; hệ số b: gọi là tung độ gốc 
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 Các hệ số a, b được ước lượng bởi một mẫu quan sát (x1, y1), (x2, y2),…,(xn, yn), và sử dụng 

phương pháp hợp lý cực đại ta xác định được công thức ước lượng:  

   a = 1
2

2

1 1

1

n

i i
i

n n

i i
i i

x y nx y

x x
n



 



     



 
; b = xay   

 Ví dụ 6.1:  
Gọi X( cm) và Y(%) là 2 chỉ tiêu của một loại sản phẩm. Kiểm tra một số sản phẩm ta có:  

 
          Y(%) 
X(cm) 

      0-5        5-10        10-15         15-20        20-25  

115-125         7     
125-135       12 8 10   
135-145  20 15 2  
145-155  19 16 9 5 
145-155    8 3 

   
a) Tìm hệ số tương quan của X và Y. 
b) Viết phương trình hồi quy tuyến tính của Y theo X 

II. KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN, SỰ PHÙ HỢP PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY 

1. Kiểm định hệ số tương quan 

1.1 Dạng 1: Kiểm định sự tương quan của X, Y 

 * Tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm định: Phân phối Student T(n) 

 Giả sử X, Y là hai đặc tính cần nghiên cứu của tổng thể  , để đánh giá những thông tin về 

hệ số tương quan  , ta tiến hành khảo sát mẫu, với số liệu quan sát được (x1, y1), (x2, 

y2),…,(xn, yn) 

     * Ta cần kiểm định giả thiết, đối thiết :  

    Giả thiết H0: 0 : Không có tương quan giữa X, Y        (1) 

                Đối thiết H1: 0 : Có sự tương quan thuận giữa X, Y 

        Giả thiết H0: 0 : Không có tương quan giữa X, Y         (2) 

                Đối thiết H1: 0 : Có sự tương quan nghịch giữa X, Y 

               Giả thiết H0: 0 : Không có tương quan giữa X, Y       (3) 

                Đối thiết H1: 0 : Có sự tương quan giữa X, Y 

     * Nếu giả thiế H0  đúng, ta có: 0 2
2

1
RT n

R
 


  ~T(n-2) 
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 * Với luật phân phối Student ta xác định được quy tắc kiểm định sau: 

* Giá trị tiêu chuẩn kiểm định: 0 2
2

1
RT n

R
 


 

 * Phân vị được chọn: phân vị Student, ; 1nt  (Kiểm định 1 phía); 
; 1

2
n

t


(Kiểm định 2 phía) 

     * Quy tắc So sánh và kết luận:    

            Đối với cặp giả thiết, đối thiết (1): Nếu 0 ; 1nT t  Bác bỏ H0( H1 đúng) 

  Đối với cặp giả thiết, đối thiết (2): Nếu 0 ; 1nT t    Bác bỏ H0(H1 đúng) 

  Đối với cặp giả thiết, đối thiết (3): Nếu 0 ; 1
2

n
T t


  Bác bỏ H0(H1 đúng) 

                      (Ngược lại thì chấp nhận H0) 

1.2 Dạng 2: Kiểm định giá trị của hệ số tương quan   

                                      Giả thiết H0: 0   

                                                 Đối thiết H1: 0   

 * Nếu giả thiết H0  đúng, ta có: 
00 ( ) 3RZ Z Z n   ~ N(0;1); 1 1ln

2 1R
RZ
R





; 

0

0

0

11 ln
2 1

Z








 * Với luật phân phối N(0;1), ta xác định được quy tắc kiểm định sau: 

* Giá trị tiêu chuẩn kiểm định: 
00 ( ) 3RZ Z Z n    

 * Phân vị được xác định: phân vị chuẩn, 
2

z  

      * Quy tắc So sánh và kết luận:     Nếu  0
2

Z z : Bác bỏ H0(H1 đúng)  

                                                               Nếu  0
2

Z z : Chấp nhận H0(H1 sai)  

1.3 Khoảng ước lượng cho hệ số tương quan  :  
1
1

1
1








b
b

a
a   

     Trong đó:    + 3
2.

2

1
1 






 n
t

e
R
Ra



;       3
2.

2

1
1 




 n
t

e
R
Rb



 

2. Kiểm định sự phù hợp của phương trình hồi quy 

 * Tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm định: Phân phối Fiser(n1;n2) 

Giả sử X và Y có tương quan tuyến tính, với phương trình hồi quy là: y = ax+b. Sau khi 

khảo sát mẫu được số liệu quan sát  (x1, y1), (x2, y2),…,(xn, yn) 
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 * Kiểm định giả thiết, đối thiết :    H0: 0a :  phương trình hồi quy  tt không phù hợp 

                                                         H1: 0a :  phương trình hồi quy  tt  phù hợp 

 * Nếu giả thiết H0  đúng, ta có: F0 = 
MSE
MSR ~F(1; n-2) 

* Trong đó:  + SST =   2)( yyi : Tổng bình phương độ lệch chung 

                     +  SSE   2)ˆ( ii yy : Tổng bình phương độ lệch của giá trị yi và ˆiy  

                     + SST = SSR + SSE  

                          SSR = SST – SSE: Tổng bình phương độ lệch phương trình hồi quy gây ra 

         + MSR 
1

SSR
    ;  + MSE 

2


N
SSE     

 * Với luật phân phối Fisher, ta xác định được quy tắc kiểm định sau: 

* Giá trị tiêu chuẩn kiểm định: F0 = 
MSE
MSR  

 * Phân vị được xác định: phân vị Fisher, ;1; 2nF   

     * Quy tắc So sánh và kết luận:     Nếu  F0 > ;1; 2nF  : Bác bỏ H0(H1 đúng)  

                                                               Nếu F0 < ;1; 2nF  : Chấp nhận H0(H1 sai)  

 

Chú ý: 
SST
SSRR 2  : gọi là hệ số xác định( cũng có thể gọi là hệ số tương quan), vì nó có 

khả năng đánh giá mức độ phụ thuộc của Y vào X. 

 Ví dụ 6.2: Nghiên cứu về sự thảy trừ thuốc sau khi uống thuốc một thời gian. Gọi X là thời 

gian uống thuốc(giờ); Y là nồng độ thuốc trong cơ thể( mlg / ). Ta có kết quả sau: 

X       1       2       3        5       8       10 

Y     0,9     0,8    0,75      0,7     0,5       0,5 

 Có tài liệu cho biết phương trình hồi quy của nồng độ thuốc là: y = -0,6x + 0,9.  

 a) Tìm hệ số tương quan R 

 b) Tính R2, và cho biết ý nghĩa của nó. 

 c) Kiểm định sự phù hợp phương trình hồi quy tuến tính của y theo x. Với mức ý nghĩa 5%. 

 d) Viết phương trình hồi quy tuyến tính của Y theo X 

Giải 
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a) R = 0,975, nghĩa là thời gian và nồng độ thuốc trong cơ thể có mối tương quan rất 

tốt(tương quan nghịch), cụ thể là nếu thời gian càng tăng thì nồng độ thuốc trong cơ thể càng 

giảm 

b) R2 =0,938 - Nghĩa là có 93,8% nồng độ thuốc trong cơ thể biến động giảm là do thời 

gian. còn 6,2% còn lại là do ảnh hưởng của các yếu tố khác. 

c) Giả thiết H0: 0a       : phương trình hồi quy  tt không phù hợp 

+ Giá trị tiêu chuẩn kiểm định : F0 =76,477 
+ 0,05;1;4 7,71F   

     + 0 0,05;1;4F F , nghĩa là bác bỏ giả thiết hệ số a=0, Vậy phương trình hồi quy tuyến tính có ý 

nghĩa trong trường hợp này 
d) + a = -0,045;      b = 0,908 . Phương trình hồi quy có dạng: y = - 0,045x + 0,908 

3. Kiểm định giá trị của hệ số a :  Giả thiết H0: 0aa   

                                                              Đối thiết H1: 0aa   

     * Nếu giả thiết H0  đúng, ta có: 0
0

a

a aT
S


 ~ T(n-2);   
2

2
2( 1)

YX
a

X

SS
n S




  

 * Với luật phân phối Student, ta xác định được quy tắc kiểm định sau: 

* Tiêu chuẩn dùng để kiểm định: 0
0

a

a aT
S


  

* Phân vị được xác định: phân vị Student, 
; 2

2
n

t


 

     * Quy tắc So sánh và kết luận:    :   Nếu 0 ; 2
2

n
t t


 Bác bỏ H0(H1 đúng) 

                                                                  Nếu 0 ; 2
2

n
t t


  Chấp nhận H0(H1 sai)  

 Ví dụ 6.3: Nghiên cứu về sự thảy trừ thuốc sau khi uống thuốc một thời gian. Gọi X là thời 

gian uống thuốc(giờ); Y là nồng độ thuốc trong cơ thể( mlg / ). Ta có kết quả sau: 

X 1 2 3 5 8 10 

Y 0,9 0,8 0,75 0,7 0,5 0,5 

 Có tài liệu cho biết phương trình hồi quy của nồng độ thuốc là: y = -0,6x + 0,9. Với số liệu 

quan sát này hãy cho biết phương trình hồi quy trên còn phù hợp không? Với mức ý nghĩa 5% 

4. Khoảng ước lượng cho giá trị của phương trình hồi quy 

 Bài toán: Giả sử X và Y có tương quan, với phương trình hồi quy là: y = ax+b. Với x = x0, 

tìm khoảng ước lượng cho giá trị dự báo y0. 
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 Ví dụ 6.4: Gọi X( cm) và Y(%) là 2 chỉ tiêu của một loại sản phẩm. Kiểm tra một số sản 
phẩm ta có:  
 

          Y(%)
X(cm) 

      0-5        5-10        10-15         15-20        20-25  

115-125         7     
125-135       12 8 10   
135-145  20 15 2  
145-155  19 16 9 5 
145-155    8 3 

     Dự báo xem chỉ tiêu Y khoảng bao nhiêu khi chỉ tiêu X =175cm với độ tin cậy 95% 
……………………………………………… 

Bài tập củng cố chương VI 
1. Nghiên cứu thải trừ một số loại thuốc, được bảng số liệu như sau: 
X 0.5 0.5 1 1 2 2 3 3 4 4 
Y 0.42 0.45 0.35 0.33 0.25 0.22 0.2 0.2 0.15 0.17 

  X: Thời gian(giờ); Y: nồng độ thuốc( mlm / ). 

a. Tính hệ số tương quan của X, Y. 
b. Viết phương trình hồi qui của Y theo X. 
c. Sau 5 giờ nồng độ thuốc trung bình là bao nhiêu. 
2. Kết quả khảo sát về thời gian leo cây (Y, đơn vị: phút) của chuột đã được tiêm hàm lượng 

(X, đơn vị: mg) thuốc tăng lực A được kết quả: 
X 30 18 41 38 29 39 46 41 42 24 20 
Y 186 183 171 177 191 177 175 176 171 196 197 

 a) Xác định hệ số tương quan của X và Y . 
 b) Viết phương trình hồi quy tuyến tính của Y theo X. 
 c) Xác định thời gian leo cây của chuột khi nó được tiêm 25mg thuốc tăng lực A. 
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3. Quan sát thu nhập ( X-USD/tuần) và chi tiêu (Y-USD/tuần) của 10 người, người ta thu 
được số liệu sau:  

Xi 31 50 47 45 39 50 35 40 45 50 

Yi 29 42 38 30 29 41 23 36 42 48 

 a) Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính của Y theo X và cho biết mô hình này có phù hợp 

không? với mức ý nghĩa 5% 

b) Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình  

4. Nghiên cứu về ảnh hưởng của Stress lên huyết áp. Mười con vật thử nghiệm có cùng 
huyết áp ban đầu, được gây stress bằng sốc điện với cường độ X, sau 2 phút đo huyết áp Y 
được bảng số liệu: 

   Cường độ X 30 30 30 50 50 50 50 70 70 70 
   Huyết áp Y  125  139  120  150  191  145  160  175  180  180 
 a) Xác định hệ số tương quan của X và Y 
 b) Viết phương trình hồi quy tuyến tính của Y theo X. 
 c) Xác định huyết áp của chuột khi cường độ gây sốc ở mức 60. 
    5. Theo dõi độ tuổi(X) và nhịp tim trung bình(Y) của một số trẻ em được chọn ngẫu nhiên ở 
độ ,tuổi từ 9-15 thu được kết quả sau: 

x  9 10 11 12 13 14 15 

y 72,8 72,5 73,6 69,8 69,2 68,6 70,2 

Số trẻ 30 45 32 44 45 31 35 

 a) Tìm hể số tương quan R của lứa tuổi và nhịp tim 

b) Lứa tuổi và nhịp tim có tương quan với nhau không? Với mức ý nghĩa 5%. 

c) Viết phương trình hồi quy tuyến tính của Y theo X 

6. Số liệu sau đây là thể trọng P(kg) và đường huyết H(mg/ml) của 16 người lớn khỏe mạnh 

Người 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
P 64 75,3 73 82,1 76,2 95,7 59,4 93,4 82,1 78,9 76,7 82,1 
H 108 109 104 102 105 121 79 107 101 85 99 100 

 

 

 

a) Tính R2 và cho biết ý nghĩa của nó 

b) Viết phương trình hồi quy tuyến tính của P theo H 

  c) Có phải thể trọng càng nặng thì đường huyết càng cao? 

Người 13 14 15 16 
P 83,9 73 64,4 77,6 
H 108 104 102 87 
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Phụ lục:  CÁC BẢNG TRA 

Bảng 1:  Bảng giá trị của hàm Laplace 

2

2

0

1( )
2

x t

x e dt



    

x 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

0,0 0,0000 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 0,0199 0,0239 0,0279 0,0319 0,0359 

0,1 0,0398 0,0438 0,0478 0,0517 0,0557 0,0596 0,0636 0,0675 0,0714 0,0753 

0,2 0,0793 0,0832 0,0871 0,0910 0,0948 0,0987 0,1026 0,1064 0,1103 0,1141 

0,3 0,1179 0,1217 0,1255 0,1293 0,1331 0,1368 0,1406 0,1443 0,1480 0,1517 

0,4 0,1554 0,1591 0,1628 0,1664 0,1700 0,1736 0,1772 0,1808 0,1844 0,1879 

0,5 0,1915 0,1950 0,1985 0,2019 0,2054 0,2088 0,2123 0,2157 0,2190 0,2224 

0,6 0,2257 0,1291 0,2324 0,2357 0,2389 0,2422 0,2454 0,2486 0,2517 0,2549 

0,7 0,2580 0,2611 0,2642 0,2673 0,2704 0,2734 0,2764 0,2794 0,2823 0,2852 

0,8 0,2881 0,2910 0,2939 0,2967 0,2995 0,3023 0,3051 0,3078 0,3106 0,3133 

0,9 0,3159 0,3186 0,3212 0,3238 0,3264 0,3289 0,3315 0,3340 0,3365 0,3389 

1,0 0,3413 0,3438 0,3461 0,3485 0,3508 0,3531 0,3554 0,3577 0,3599 0,3621 

1,1 0,3643 0,3665 0,3686 0,3708 0,3729 0,3749 0,3770 0,3790 0,3810 0,3830 

1,2 0,3849 0,3869 0,3888 0,3907 0,3925 0,3944 0,3962 0,3980 0,3997 0,4015 

1,3 0,4032 0,4049 0,4066 0,4082 0,4099 0,4115 0,4131 0,4147 0,4162 0,4177 

1,4 0,4192 0,4207 0,4222 0,4236 0,4251 0,4265 0,4279 0,4292 0,4306 0,4319 

1,5 0,4332 0,4345 0,4357 0,4370 0,4382 0,4394 0,4406 0,4418 0,4429 0,4441 

1,6 0,4452 0,4463 0,4474 0,4484 0,4495 0,4505 0,4515 0,4525 0,4535 0,4545 

1,7 0,4554 0,4564 0,4573 0,4582 0,4591 0,4599 0,4608 0,4616 0,4625 0,4633 

1,8 0,4641 0,4649 0,4656 0,4664 0,4671 0,4678 0,4686 0,4693 0,4699 0,4706 

1,9 0,4713 0,4719 0,4726 0,4732 0,4738 0,4744 0,4750 0,4756 0,4761 0,4767 

2,0 0,4772 0,4778 0,4783 0,4788 0,4793 0,4798 0,4803 0,4808 0,4812 0,4817 

2,1 0,4821 0,4826 0,4830 0,4834 0,4838 0,4842 0,4846 0,4850 0,4854 0,4857 

2,2 0,4861 0,4864 0,4868 0,4871 0,4875 0,4878 0,4881 0,4884 0,4887 0,4890 

2,3 0,4893 0,4896 0,4898 0,4901 0,4904 0,4906 0,4909 0,4911 0,4913 0,4916 

2,4 0,4918 0,4920 0,4922 0,4925 0,4927 0,4929 0,4931 0,4932 0,4934 0,4936 

2,5 0,4938 0,4940 0,4941 0,4943 0,4945 0,4946 0,4948 0,4949 0,4951 0,4952 

2,6 0,4953 0,4955 0,4956 0,4957 0,4959 0,4960 0,4961 0,4962 0,4963 0,4964 

2,7 0,4965 0,4966 0,4967 0,4968 0,4969 0,4970 0,4971 0,4972 0,4973 0,4974 

2,8 0,4974 0,4975 0,4976 0,4977 0,4977 0,4978 0,4979 0,4979 0,4980 0,4981 

2,9 0,4981 0,4982 0,4982 0,4983 0,4984 0,4984 0,4985 0,4985 0,4986 0,4986 

3,0 0,4987 0,4987 0,4987 0,4988 0,4988 0,4989 0,4989 0,4989 0,4990 0,4990 

3,1 0,4990 0,4991 0,4991 0,4991 0,4992 0,4992 0,4992 0,4992 0,4993 0,4993 

3,2 0,4993 0,4993 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4995 0,4995 0,4995 

3,3 0,4995 0,4995 0,4995 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4997 
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Bảng 2:  Bảng giá trị phân vị nt ;  của phân phối Student:   P(T > nt ; ) =   

df 0,1 0,095 0,09 0,085 0,08 0,075 0,07 0,065 0,06 0,055 

1 3,078 3,251 3,442 3,655 3,895 4,165 4,474 4,829 5,242 5,730 

2 1,886 1,953 2,026 2,104 2,189 2,282 2,383 2,495 2,620 2,760 

3 1,638 1,688 1,741 1,798 1,859 1,924 1,995 2,072 2,156 2,249 

4 1,533 1,577 1,623 1,671 1,723 1,778 1,838 1,902 1,971 2,048 

5 1,476 1,516 1,558 1,602 1,649 1,699 1,753 1,810 1,873 1,941 

6 1,440 1,478 1,517 1,559 1,603 1,650 1,700 1,754 1,812 1,874 

7 1,415 1,451 1,489 1,529 1,572 1,617 1,664 1,715 1,770 1,830 

8 1,397 1,432 1,469 1,508 1,549 1,592 1,638 1,687 1,740 1,797 

9 1,383 1,418 1,454 1,492 1,532 1,574 1,619 1,666 1,718 1,773 

10 1,372 1,406 1,442 1,479 1,518 1,559 1,603 1,650 1,700 1,754 

11 1,363 1,397 1,432 1,468 1,507 1,548 1,591 1,636 1,686 1,738 

12 1,356 1,389 1,424 1,460 1,498 1,538 1,580 1,626 1,674 1,726 

13 1,350 1,383 1,417 1,453 1,490 1,530 1,572 1,616 1,664 1,715 

14 1,345 1,377 1,411 1,447 1,484 1,523 1,565 1,609 1,656 1,706 

15 1,341 1,373 1,406 1,441 1,478 1,517 1,558 1,602 1,649 1,699 

16 1,337 1,369 1,402 1,437 1,474 1,512 1,553 1,596 1,642 1,692 

17 1,333 1,365 1,398 1,433 1,469 1,508 1,548 1,591 1,637 1,686 

18 1,330 1,362 1,395 1,429 1,466 1,504 1,544 1,587 1,632 1,681 

19 1,328 1,359 1,392 1,326 1,462 1,500 1,540 1,583 1,628 1,677 

20 1,325 1,357 1,389 1,424 1,459 1,497 1,537 1,579 1,624 1,672 

21 1,323 1,354 1,387 1,421 1,457 1,494 1,534 1,576 1,621 1,669 

22 1,321 1,352 1,385 1,419 1,454 1,492 1,531 1,573 1,618 1,665 

23 1,319 1,350 1,383 1,417 1,452 1,489 1,529 1,570 1,615 1,662 

24 1,318 1,349 1,381 1,415 1,450 1,487 1,526 1,568 1,612 1,660 

25 1,316 1,347 1,379 1,413 1,448 1,485 1,524 1,566 1,610 1,657 

26 1,315 1,346 1,378 1,411 1,446 1,483 1,522 1,564 1,608 1,655 

27 1,314 1,344 1,376 1,410 1,445 1,482 1,521 1,562 1,606 1,653 

28 1,313 1,343 1,375 1,408 1,443 1,480 1,519 1,560 1,604 1,651 

29 1,311 1,342 1,374 1,407 1,442 1,479 1,517 1,558 1,602 1,649 

30 1,310 1,341 1,373 1,406 1,441 1,477 1,516 1,557 1,600 1,647 

40 1,303 1.333 1,365 1,397 1,432 1,468 1,506 1,546 1,589 1,635 

50 1,299 1,329 1,360 1,392 1,426 1,462 1,500 1,539 1,582 1,627 

60 1,296 1,326 1,357 1,389 1,423 1,458 1,496 1,535 1,577 1,622 

70 1,294 1,323 1,354 1,386 1,420 1,456 1,493 1,532 1,574 1,619 

80 1,292 1,322 1,353 1,385 1,418 1,453 1,491 1,530 1,572 1,616 

90 1,291 1,321 1,351 1,383 1,417 1,452 1,489 1,528 1,570 1,614 

100 1,290 1,320 1,350 1,382 1,416 1,451 1,488 1,527 1,568 1,613 

200 1,286 1,315 1,345 1,377 1,410 1,445 1,482 1,520 1,561 1,605 

300 1,284 1,314 1,344 1,376 1,409 1,443 1,480 1,518 1,559 1,603 

400 1,284 1,313 1,343 1,375 1,408 1,442 1,479 1,517 1,558 1,602 
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df 0,05 0,045 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 

1 6,314 7,026 7,916 9,058 10,579 12,706 15,895 21,205 31,821 63,657 

2 2,920 3,104 3,320 3,578 3,896 4,303 4,849 5,643 6,965 9,925 

3 2,353 2,471 2,605 2,763 2,951 3,182 3,482 3,896 4,541 5,841 

4 2,132 2,226 2,333 2,456 2,601 2,776 2,999 3,298 3,747 4,604 

5 2,015 2,098 2,191 2,297 2,422 2,571 2,757 3,003 3,365 4,032 

6 1,943 2,019 2,104 2,201 2,313 2,447 2,612 2,829 3,143 3,707 

7 1,895 1,966 2,046 2,136 2,241 2,365 2,517 2,715 2,998 3,499 

8 1,860 1,928 2,004 2,090 2,189 2,306 2,449 2,634 2,896 3,355 

9 1,833 1,899 1,973 2,055 2,150 2,262 2,398 2,574 2,821 3,250 

10 1,812 1,877 1,948 2,028 2,120 2,228 2,359 2,527 2,764 3,169 

11 1,796 1,859 1,928 2,007 2,096 2,201 2,328 2,491 2,718 3,106 

12 1,782 1,844 1,912 1,989 2,076 2,179 2,303 2,461 2,681 3,055 

13 1,771 1,832 1,899 1,974 2,060 2,160 2,282 2,436 2,650 3,012 

14 1,761 1,821 1,887 1,962 2,046 2,145 2,264 2,415 2,624 2,977 

15 1,753 1,812 1,878 1,951 2,034 2,131 2,249 2,397 2,602 2,947 

16 1,746 1,805 1,869 1,942 2,024 2,120 2,235 2,382 2,583 2,921 

17 1,740 1,798 1,862 1,934 2,015 2,110 2,224 2,368 2,567 2,898 

18 1,734 1,792 1,855 1,926 2,007 2,101 2,214 2,356 2,552 2,878 

19 1,729 1,786 1,850 1,920 2,000 2,093 2,205 2,346 2,539 2,861 

20 1,725 1,782 1,844 1,914 1,994 2,086 2,197 2,336 2,528 2,845 

21 1,721 1,777 1,840 1,909 1,988 2,080 2,189 2,328 2,518 2,831 

22 1,717 1,773 1,835 1,905 1,983 2,074 2,183 2,320 2,508 2,819 

23 1,714 1,770 1,832 1,900 1,978 2,069 2,177 2,313 2,500 2,807 

24 1,711 1,767 1,828 1,896 1,974 2,064 2,172 2,307 2,492 2,797 

25 1,708 1,764 1,825 1,893 1,970 2,060 2,167 2,301 2,485 2,787 

26 1,706 1,761 1,822 1,890 1,967 2,056 2,162 2,296 2,479 2,779 

27 1,703 1,758 1,819 1,887 1,963 2,052 2,158 2,291 2,473 2,771 

28 1,701 1,756 1,817 1,884 1,960 2,048 2,154 2,286 2,467 2,763 

29 1,699 1,754 1,814 1,881 1,957 2,045 2,150 2,282 2,462 2,756 

30 1,697 1,752 1,812 1,879 1,955 2,042 2,147 2,278 2,457 2,750 

40 1,684 1,737 1,796 1,862 1,936 2,021 2,123 2,250 2,423 2,704 

50 1,676 1,729 1,787 1,852 1,924 2,009 2,109 2,234 2,403 2,678 

60 1,671 1,723 1,781 1,845 1,917 2,000 2,099 2,223 2,390 2,660 

70 1,667 1,719 1,776 1,840 1,912 1,994 2,093 2,215 2,381 2,648 

80 1,664 1,716 1,773 1,836 1,908 1,990 2,088 2,209 2,374 2,639 

90 1,662 1,714 1,771 1,834 1,905 1,987 2,084 2,205 2,368 2,632 

100 1,660 1,712 1,769 1,832 1,902 1,984 2,081 2,201 2,364 2,626 

200 1,653 1,704 1,760 1,822 1,892 1,972 2,067 2,186 2,345 2,601 

300 1,650 1,701 1,757 1,818 1,888 1,968 2,063 2,180 2,339 2,592 

400 1,649 1,700 1,755 1,817 1,886 1,966 2,060 2,178 2,336 2,588 
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Bảng 3: Bảng giá trị phân vị 2
;n  của phân phối Khi bình phương: P( 2

;
2

n  ) =   

df 0.950 0.955 0.960 0.965 0.970 0.975 0.980 0.985 0.990 0.995 

1 0.004 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 

2 0.103 0.092 0.082 0.071 0.061 0.051 0.040 0.030 0.020 0.010 

3 0.352 0.326 0.300 0.273 0.245 0.216 0.185 0.152 0.115 0.072 

4 0.711 0.670 0.627 0.582 0.535 0.484 0.429 0.368 0.297 0.207 

5 1.145 1.090 1.031 0.969 0.903 0.831 0.752 0.662 0.554 0.412 

6 1.635 1.566 1.492 1.414 1.330 1.237 1.134 1.016 0.872 0.676 

7 2.167 2.085 1.997 1.903 1.802 1.690 1.564 1.418 1.239 0.989 

8 2.733 2.638 2.537 2.428 2.310 2.180 2.032 1.860 1.646 1.344 

9 3.325 3.218 3.105 2.982 2.848 2.700 2.532 2.335 2.088 1.735 

10 3.940 3.822 3.697 3.561 3.412 3.247 3.059 2.837 2.558 2.156 

11 4.575 4.446 4.309 4.160 3.997 3.816 3.609 3.363 3.053 2.603 

12 5.226 5.087 4.939 4.778 4.601 4.404 4.178 3.910 3.571 3.074 

13 5.892 5.743 5.584 5.411 5.221 5.009 4.765 4.476 4.107 3.565 

14 6.571 6.412 6.243 6.058 5.856 5.629 5.368 5.057 4.660 4.075 

15 7.261 7.094 6.914 6.718 6.503 6.262 5.985 5.653 5.229 4.601 

16 7.962 7.785 7.596 7.390 7.163 6.908 6.614 6.263 5.812 5.142 

17 8.672 8.487 8.288 8.071 7.832 7.564 7.255 6.884 6.408 5.697 

18 9.390 9.197 8.989 8.762 8.512 8.231 7.906 7.516 7.015 6.265 

19 10.117 9.915 9.698 9.462 9.200 8.907 8.567 8.159 7.633 6.844 

20 10.851 10.641 10.415 10.169 9.897 9.591 9.237 8.810 8.260 7.434 

21 11.591 11.374 11.140 10.884 10.601 10.283 9.915 9.471 8.897 8.034 

22 12.338 12.113 11.870 11.605 11.313 10.982 10.600 10.139 9.542 8.643 

23 13.091 12.858 12.607 12.333 12.030 11.689 11.293 10.815 10.196 9.260 

24 13.848 13.609 13.350 13.067 12.754 12.401 11.992 11.497 10.856 9.886 

25 14.611 14.365 14.098 13.807 13.484 13.120 12.697 12.187 11.524 10.520 

26 15.379 15.125 14.851 14.551 14.219 13.844 13.409 12.882 12.198 11.160 

27 16.151 15.891 15.609 15.301 14.959 14.573 14.125 13.583 12.879 11.808 

28 16.928 16.660 16.371 16.055 15.704 15.308 14.847 14.290 13.565 12.461 

29 17.708 17.434 17.138 16.813 16.454 16.047 15.574 15.002 14.256 13.121 

30 18.493 18.212 17.908 17.576 17.208 16.791 16.306 15.719 14.953 13.787 

40 26.509 26.168 25.799 25.394 24.944 24.433 23.838 23.113 22.164 20.707 

50 34.764 34.370 33.943 33.473 32.951 32.357 31.664 30.818 29.707 27.991 

60 43.188 42.746 42.266 41.738 41.150 40.482 39.699 38.744 37.485 35.534 

70 51.739 51.253 50.724 50.143 49.495 48.758 47.893 46.836 45.442 43.275 

80 60.391 59.864 59.290 58.659 57.955 57.153 56.213 55.061 53.540 51.172 

90 69.126 68.560 67.944 67.266 66.509 65.647 64.635 63.394 61.754 59.196 

100 77.929 77.326 76.671 75.949 75.142 74.222 73.142 71.818 70.065 67.328 

200 168.279 167.380 166.400 165.320 164.111 162.728 161.100 159.096 156.432 152.241 

300 260.878 259.752 258.524 257.169 255.650 253.912 251.864 249.338 245.972 240.663 

400 354.641 353.324 351.886 350.299 348.520 346.482 344.078 341.112 337.155 330.903 
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df 0.050 0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 

1 3.841 4.019 4.218 4.445 4.709 5.024 5.412 5.916 6.635 7.879 

2 5.991 6.202 6.438 6.705 7.013 7.378 7.824 8.399 9.210 10.597 

3 7.815 8.049 8.311 8.607 8.947 9.348 9.837 10.465 11.345 12.838 

4 9.488 9.742 10.026 10.345 10.712 11.143 11.668 12.339 13.277 14.860 

5 11.070 11.342 11.644 11.985 12.375 12.833 13.388 14.098 15.086 16.750 

6 12.592 12.879 13.198 13.557 13.968 14.449 15.033 15.777 16.812 18.548 

7 14.067 14.369 14.703 15.079 15.509 16.013 16.622 17.398 18.475 20.278 

8 15.507 15.822 16.171 16.563 17.010 17.535 18.168 18.974 20.090 21.955 

9 16.919 17.246 17.608 18.015 18.480 19.023 19.679 20.513 21.666 23.589 

10 18.307 18.646 19.021 19.442 19.922 20.483 21.161 22.021 23.209 25.188 

11 19.675 20.025 20.412 20.846 21.342 21.920 22.618 23.503 24.725 26.757 

12 21.026 21.386 21.785 22.232 22.742 23.337 24.054 24.963 26.217 28.300 

13 22.362 22.733 23.142 23.601 24.125 24.736 25.472 26.403 27.688 29.819 

14 23.685 24.065 24.485 24.956 25.493 26.119 26.873 27.827 29.141 31.319 

15 24.996 25.385 25.816 26.298 26.848 27.488 28.259 29.235 30.578 32.801 

16 26.296 26.695 27.136 27.629 28.191 28.845 29.633 30.629 32.000 34.267 

17 27.587 27.995 28.445 28.949 29.523 30.191 30.995 32.011 33.409 35.718 

18 28.869 29.285 29.745 30.259 30.845 31.526 32.346 33.382 34.805 37.156 

19 30.144 30.568 31.037 31.561 32.158 32.852 33.687 34.742 36.191 38.582 

20 31.410 31.843 32.321 32.855 33.462 34.170 35.020 36.093 37.566 39.997 

21 32.671 33.111 33.597 34.141 34.759 35.479 36.343 37.434 38.932 41.401 

22 33.924 34.373 34.867 35.420 36.049 36.781 37.659 38.768 40.289 42.796 

23 35.172 35.628 36.131 36.693 37.332 38.076 38.968 40.094 41.638 44.181 

24 36.415 36.878 37.389 37.960 38.609 39.364 40.270 41.413 42.980 45.559 

25 37.652 38.123 38.642 39.221 39.880 40.646 41.566 42.725 44.314 46.928 

26 38.885 39.363 39.889 40.477 41.146 41.923 42.856 44.031 45.642 48.290 

27 40.113 40.598 41.132 41.729 42.407 43.195 44.140 45.331 46.963 49.645 

28 41.337 41.828 42.370 42.975 43.662 44.461 45.419 46.626 48.278 50.993 

29 42.557 43.055 43.604 44.217 44.913 45.722 46.693 47.915 49.588 52.336 

30 43.773 44.277 44.834 45.455 46.160 46.979 47.962 49.199 50.892 53.672 

40 55.758 56.324 56.946 57.640 58.428 59.342 60.436 61.812 63.691 66.766 

50 67.505 68.123 68.804 69.563 70.423 71.420 72.613 74.111 76.154 79.490 

60 79.082 79.749 80.482 81.299 82.225 83.298 84.580 86.188 88.379 91.952 

70 90.531 91.242 92.024 92.895 93.881 95.023 96.388 98.098 100.425 104.215 

80 101.879 102.632 103.459 104.380 105.422 106.629 108.069 109.874 112.329 116.321 

90 113.145 113.936 114.806 115.774 116.869 118.136 119.648 121.542 124.116 128.299 

100 124.342 125.170 126.079 127.092 128.237 129.561 131.142 133.120 135.807 140.169 

200 233.994 235.118 236.351 237.722 239.270 241.058 243.187 245.845 249.445 255.264 

300 341.395 342.746 344.228 345.873 347.731 349.874 352.425 355.605 359.906 366.844 

400 447.632 449.175 450.866 452.744 454.862 457.305 460.211 463.832 468.724 476.606 
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Bảng 4: Bảng giá trị phân vị 
1 2; ;n nF  của phân phối Fiser : P(

1 2; ;n nF F )=0.05 

n1 n2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

2 18.5 19.0 19.2 19.2 19.3 19.3 19.4 19.4 19.4  

3 10.3 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81  

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00  

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77  

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10  

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68  

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39  

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18  

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02  

11 4.64 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90  

12 4.75 3.89 3.46 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80  

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71  

14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65  

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59  

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54  

17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49  

18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46  

19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42  

20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39  

21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37  

22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34  

23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32  

24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30  

25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28  

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21  

40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12  

60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04  

120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.17 2.09 2.02 1.96  

>120 3.84 3.00 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88  
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Bảng 4: Bảng giá trị phân vị 
1 2; ;n nF  của phân phối Fiser : P(

1 2; ;n nF F )=0.05 

n1 n2 

10 12 15 20 24 30 40 60 120 >120 

2 19.4 19.41 19.43 19.45 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 19.5 

3 8.79 8.74 8.70 8.66 8.64 8.62 8.59 8.57 8.55 8.53 

4 5.96 5.91 5.86 5.80 5.77 5.75 5.72 5.69 5.66 5.63 

5 4.47 4.68 4.62 4.56 4.53 4.50 4.46 4.43 4.40 4.36 

6 4.06 4.00 3.94 3.87 3.84 3.81 3.77 3.74 3.70 3.67 

7 3.65 3.57 3.51 3.44 3.41 3.38 3.34 3.30 3.27 3.23 

8 3.14 3.07 3.01 2.94 2.90 2.86 2.83 2.79 2.75 2.71 

9 2.98 2.91 2.85 2.77 2.74 2.70 2.66 2.62 2.58 2.54 

10 2.85 2.79 2.72 2.65 2.61 2.57 2.53 2.49 2.45 2.40 

11 2.75 2.69 2.62 2.54 2.51 2.47 2.43 2.38 2.34 2.30 

12 2.67 2.60 2.53 2.46 2.42 2.38 2.34 2.30 2.25 2.21 

13 2.60 2.53 2.46 2.39 2.35 2.31 2.34 2.30 2.25 2.21 

14 2.54 2.48 2.40 2.33 2.29 2.25 2.20 2.16 2.11 2.07 

15 2.49 2.42 2.35 2.28 2.24 2.19 2.15 2.10 2.06 2.02 

16 2.45 2.38 2.31 2.23 2.19 2.15 2.10 2.06 2.01 1.96 

17 2.41 2.34 2.27 2.19 2.15 2.11 2.06 2.02 1.97 1.92 

18 2.38 2.31 2.23 2.16 2.11 2.07 2.03 1.98 1.93 1.88 

19 2.35 2.28 2.20 2.12 2.08 2.04 1.99 1.95 1.90 1.84 

20 2.32 2.25 2.18 2.10 2.05 2.01 1.96 1.92 1.87 1.81 

21 2.30 2.23 2.15 2.07 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.78 

22 2.27 2.20 2.13 2.05 2.01 1.96 1.91 1.86 1.81 1.76 

23 2.25 2.18 2.11 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.79 1.73 

24 2.24 2.16 2.09 2.01 1.96 1.92 1.87 1.82 1.77 1.71 

25 2.16 2.09 2.01 1.93 1.89 1.84 1.79 1.74 1.68 1.62 

30 2.08 2.00 1.92 1.84 1.79 1.74 1.69 1.64 1.58 1.51 

40 1.99 1.92 1.84 1.75 1.70 1.65 1.59 1.53 1.47 1.39 

60 1.91 1.83 1.75 1.66 1.61 1.55 1.50 1.43 1.35 1.25 

120 1.83 1.75 1.67 1.57 1.52 1.46 1.39 1.32 1.22 1.00 
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