
Міністерство освіти і науки УкраїниНаціональний університет водного господарства таприродокористуванняКафедра вищої математики 04-02-28
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯдля самостійної роботи з дисципліни "ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТАМАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА"для студентів спеціальності275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)"денної форми навчання

Рекомендовано науково-методичноюкомісією зі спеціальності275 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)".Протокол № 8 від 18.04.2018 р.Рівне ─ 2018

       

      



Методичні  вказівки  і  завдання  для  самостійної  роботи  знавчальної  дисципліни  "Теорія  ймовірностей  таматематична статистика"  для студентів  спеціальності  113"Транспортні  технології  (автомобільний  транспорт)"денної  форми навчання /  Кушнір О.  О.,  Кушнір В.  П.  ─Рівне: НУВГП, 2018. ─  66 с.
Упорядники:О. О. Кушнір, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики;В. П. Кушнір, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики НУВГП;
Відповідальний  за  випуск:  С.П.Цецик,  кандидатпедагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри вищоїматематики.

© Кушнір О. О., Кушнір В. П., 2018© Національний університетводного господарства таприродокористування, 2018

       

      



ЗмістВступ.................................................................................4§ 1. Поняття і моделі теорії ймовірностей.....................5§ 2. Випадкові величини...............................................10§ 3. Випадкові функції та потоки подій........................17§ 4. Системи випадкових величин...............................18§ 5. Математична статистика.......................................21Варіанти завдань для самостійної роботи..................28Таблиця значень функції Лапласа...............................64Таблиця квантилів хі-квадрат розподілу.....................65Таблиця квантилів t- розподілу та N(0, 1)...................66Література:.....................................................................67

3

       

      



Вступ
З  метою  надання  студентам  методичної  допомоги  докожної теми з дисципліни "Теорія ймовірностей та математичнастатистика"  подано  короткі  теоретичні  відомості  та  наведеніприклади  розв'язання  типових  задач.  Зокрема  студентампропонуються задачі таких типів:1. Класичне означення ймовірності.2. Операції над випадковими подіями.3. Умовні ймовірності.4. Формули повної ймовірності та Байєса.5. Елементи комбінаторики.6. Повторні випробування. Формула Бернуллі.7. Знаходження  ймовірності  потрапляння  випадковоївеличини у заданий проміжок.8. Знаходження  середнього  значення  та  середньогоквадратичного відхилення випадкової величини.9. Нормальний розподіл.10. Найпростіший потік.11. Вимірювання  взаємозв’язків  системи  двох  випадковихвеличин. 12. Обробка статистичної інформації.13. Надійні  інтервали  для  ймовірності  події  та  длясереднього значення.14. Перевірка гіпотез про розподіли випадкових величин закритерієм Пірсона.Наведені  задачі  відповідають робочій  програмі  з  теоріїймовірностей  та  математичної  статистики  для  студентівспеціальності  “Транспортні  технології  (Автомобільнийтранспорт)” та пристосовані до цієї спеціальності.Всього  наводиться  30  розв'язаних  прикладів  та  36варіантів по 8 завдань для самостійної роботи студентів, а такожтаблиці  функції  Лапласа,  квантилів  "хі-квадрат",  "t"  тастандартного нормального розподілів.4

       

      



§ 1. Поняття і моделі теорії ймовірностей.Випадковою називається подія, яка при даній сукупностіумов  (стохастичному  експерименті)  може  відбутися  або  невідбутися.  Настання  хоча  б  однієї  події  з  певної  множинивипадкових  подій  називається  їх  сумою.  Добутком  подійназивається  настання  усіх  подій  із  даної  множини.  Подіїназиваються несумісними, якщо настання однієї з них виключаєнастання кожної з решти інших. Протилежна подія до даноїозначає, що дана подія не відбулася. Різницею двох подій А і Вназивається настання події А при одночасному ненастанні подіїВ. Множина несумісних подій називається повною групою, якщоодна з цих подій обов’язково відбудеться.Приклад 1. Протилежною подією до події А: “Автобус запізниться більше, ніж на 15 хвилин” є подія А : “Автобус приїде вчасно або запізниться не більше,ніж на 15 хвилин”. Подія В: “Автобус запізниться менше, ніж на 15 хвилин” є несумісною з подією А, але не є протилежною їй.Імовірність  випадкової  події  —  це  число  P(A),  якезнаходиться в межах 0≤P (A )≤1  і є мірою достовірностіцієї  події.  Імовірність  неможливої  події  дорівнює  0,  аймовірність  достовірної  події  дорівнює  1.  Ймовірність  суминесумісних  подій  дорівнює  сумі  їх  імовірностей.  Імовірністьсуми нескінченної кількості несумісних подій дорівнює сумі рядуїх імовірностей.Класичне означення ймовірності: Якщо у повній групі  nнесумісних  подій  усі  вони  мають  внаслідок  певної  симетріїоднакову  ймовірність,  то  ймовірність  настання  однієї  звибраних k подій дорівнює k/n.Приклад 2.  На елеватор возять зерно 5 автомобіліпо 1,5 тонни, 7 автомобілів по 2 тонни та 3 автомобілі по 3тонни.  Знайти  ймовірність  того,  що  черговий  автомобільпривезе не менше 2 тонн зерна.Розв’язання. 2 або 3 тонни можуть привезти  7+3=10 із5

       

      



усіх 15 автомобілів. Шукана ймовірність 10/15=2/3.Алгебра теорії ймовірностейІмовірність протилежної події P(А)=1−P (A ) .Імовірність різниці подій P(A\B)=P(A) — P(AB).Імовірність суми довільних подійP(A∪B)=P(A)+P(B)−P(AB) .Приклад  3.  Нехай  ймовірність  того,  що  будезамовлення у напрямку Дубна 0,4, у напрямку Сарн 0,7, а вобох цих напрямках 0,2. Знайти ймовірність того, що а) не буде жодного замовлення;б)буде замовлення тільки в одному з цих напрямків.Розв’язання. а) Шукана подія є протилежною до події:буде  хоча  б  одне  замовлення,  яка  є  сумою  подій  Д:  “Будезамовлення  у  напрямку  Дубна”  та  С:  “Буде  замовлення  унапрямку  Сарн”.  Спочатку  знаходимо  ймовірність  їх  суми0,4+0,7-0,2=0,9, а потім віднімаємо це число від одиниці. Отже,ймовірність того, що не буде жодного замовлення, становить 0,1.б)  Імовірність  того,  що  буде  замовлення  тільки  унапрямку  Дубна  0,4-0,2=0,2.  Імовірність  того,  що  будезамовлення  тільки  у  напрямку  Сарн  0,7-0,2=0,5.   Ці  події  —несумісні,  а  їх  сума  —  “буде  тільки  одне  замовлення”.  Їїймовірність знаходимо додаванням: 0,2+0,5=0,7.Умовна ймовірність події А за умови настання події Вобчислюється за формулою P(A/B)=P(AB)/P(B). Правило множення ймовірностей довільних подій
P(AB)=P(B)P(A/B)=P(A)P(B/A).Приклад 4.  Автобус може запізнитися більше, ніжна 15 хв. з імовірністю 0,1; від 10 до 15 хв. з імовірністю0,02;  від  5  до  10  хв.  з  імовірністю  0,03;  до  5  хв.  зімовірністю 0,2, а може, звичайно, і прийти вчасно. Відомо,що автобус запізнився. Якою стала ймовірність того, що вінзапізниться більше, ніж на 15 хв.?Розв’язання.  За  формулою  умовної  ймовірностізнаходимо 0,1/(0,1+0,02+0,03+0,2)=2/7.Приклад 5. На будівництво возять пісок 5 автомобілів6

       

      



по 1,5 тонни, 7 автомобілів по 2 тонни та 3 автомобілі по 3тонни.  Знайти  ймовірність  того,  що  з  двох  наступнихавтомобілів другий привезе більше піску, ніж перший.Розв’язання.  Можливі  три  несумісні  випадки:1)перший  привезе  1,5  тонни,  а  другий  2  тонни;  2)першийпривезе 1,5 тонни, а другий 3 тонни; 3)перший привезе 2 тонни,а другий 3 тонни. За правилом множення,  ці  події  мають такіймовірності: 515⋅ 714=16 ; 515⋅ 314= 114 ; 715⋅ 314= 110 . Додавши ці числа, отримуємо відповідь 71/210.Якщо  події  —  незалежні,  то  ймовірність  їх  добуткудорівнює  добуткові  їх  імовірностей.  Якщо  подія  В  єнезалежною від події А, то вона буде також незалежною і відподії, протилежної до А.Приклад  6.  Нехай  імовірність  того,  що  будезамовлення  автобуса  у  напрямку  Дубна  P(D)=0,4,  унапрямку  Луцька  P(L)=0,2,  у  напрямку  Києва  P(K)=0,3.Вважатимемо  ці   три  події  незалежними  в  сукупності.Знайти  то  ймовірність  того,  що  а)  буде  замовленняавтобуса в усіх цих трьох напрямках; б) буде замовленняавтобуса тільки в двох напрямках.Розв’язання. а) 0,4⋅0,2⋅0,3=0,024.б)  Шукана  подія  є  сумою  трьох  несумісних  подій:DL K  —  “буде  замовлення  тільки  в  напрямках  Дубна  таЛуцька”;  D L K  —  “буде  замовлення  тільки  в  напрямкахДубна  та  Києва”;  D LK —  “буде  замовлення  тільки  внапрямках  Луцька  та  Києва”.  Знаходимо  ймовірностіпротилежних  подій  P(D)=1−0,4=0,6 ;P(L)=1−0,2=0,8 ;  P(K )=1−0,3=0,7.Тепер використаємо правило множення незалежних подійP(DL K )=0,4⋅0,2⋅0,7=0,056 ;P(D L K )=0,4⋅0,8⋅0,3=0,096 ;P(D L K )=0,6⋅0,2⋅0,3=0,036.Додавши ці ймовірності, отримуємо відповідь 0,188.Формули повної ймовірності та Байєса7

       

      



Нехай  H 1, H 2 ,... , H n  —  повна  група  несуміснихподій. Тоді ймовірність довільної події А можна обчислити заформулою повної ймовірності P(A)=P(H1)P(A /H1)+P(H2)P(A /H 2)+...+P(H n)P(A /H n) .Умовну  ймовірність  події  H k  за  умови  настанняподії A знаходять за формулою БайєсаP(H k / A)= P(H k )P(A /H k)P(A) , у якій Р(А) знаходиться за формулою повної ймовірності.Приклад 7. Виникла несправність автобуса одного здвох типів. Ймовірність несправності типу А 0,6, а типу В ---0,4. При несправності типу А автобус не встигнуть вчасновідремонтувати з імовірністю 0,3, а при несправності типуB --- з імовірністю 0,9. Знайти ймовірність того, що автобусбуде вчасно відремонтований.   Розв’язання. Імовірність  того,  що  автобусвідремонтують  вчасно  при  несправності  типу  А  0,7,  а  принесправності  типу В — 0,1.  За  формулою повної  ймовірностіотримуємо 0,6⋅0,7+0,4⋅0,1=0,46.Приклад 8. На автопідприємстві є 3 автобуси класуА, 7 автобусів класу В та 4 автобуси класу С. Ймовірністьпотреби у ремонті для автобусів класу А становить 0,03,класу В --- 0,02, а класу С --- 0,04. Знайти ймовірність того,що  навмання  вибраний  автобус,  що  потребує  ремонту,належить до класу А.Розв’язання. Спочатку за формулою повної ймовірностізнаходимо ймовірність того, що автобус потребує ремонту. 314⋅0,03+ 714⋅0,02+ 414⋅0,04=0,3914 .Далі використовуємо формулу умовної ймовірності314⋅0,03 : 0,3914 =
313 .Елементи комбінаторики8

       

      



Правило  множення:  Якщо  першу  операцію  можназдійснити n способами, а другу після цього— k способами, тообидві операції послідовно можна здійснити nk  способами.Приклад 9. Є 4 вільні водії та 3 автобуси. Скількомаспособами для виконання спеціального замовлення можнавибрати водія та автобус?Розв’язання. 4⋅3=12  способами.Кількість способів, якими можна вибрати k елементів ізn без повторень (тобто кількість комбінацій) обчислюється заформулою CnK= n!k!(n−k )! ,  де n !=1⋅2⋅...⋅n ; 0!=1.Приклад 10. Є 5 великих автобуси та 8 маленьких.Вибирають  навмання  ---  не  враховуючи  розмірів  ---  6автобусів.  Яка ймовірність того,  що серед них виявитьсярівно 2 великих?Розв’язання. 2  великі  автобуси  можна  вибрати  C52способами, решту 4 маленьких — C84  способами, а всього 6автобусів  —  C136  способами.  Використавши  правиломноження  та  класичне  означення  імовірності,  отримуємо
відповідь C 52⋅C 84C136 =

5⋅42 ⋅
8⋅7⋅6⋅54⋅3⋅213⋅12⋅11⋅10⋅9⋅86⋅5⋅4⋅3⋅2 =

5⋅7⋅513⋅11⋅3=175429 .
Формула БернулліІмовірність k успіхів у n випробуваннях обчислюється заформулою  Pn(k )=Cnk pk (1−p)n−k ,  де  p  —  ймовірністьуспіху в одному випробуванні.Приклад 11. Ймовірність того, що пасажир їхатимедо кінцевої зупинки становить 0,6. Знайти ймовірність того,що  з  6  пасажирів  не  більше  2-х  їхатимуть  до  кінцевоїзупинки.Розв’язання. За формулою Бернуллі, рівно 2 пасажириїхатимуть до кінцевої зупинки з імовірністю9

       

      



 P6(2)=C62⋅0,62⋅0,44=15⋅0,36⋅0,0256=0,13824.Тільки  один  пасажир  їхатиме  до  кінцевої  зупинки  зімовірністю P6(1)=C61⋅0,6⋅0,45=6⋅0,6⋅0,01024=0,036864.Жоден  пасажир  не  їхатиме  до  кінцевої  зупинки  зімовірністю 0,46=0,004096 .Додавши ці три числа, отримуємо відповідь 0,1792.§ 2. Випадкові величини.Випадковою  називається  величина,  якастохастичному  експерименті  може  набути  різнихзначень.  Набування  випадковою  величиною  значення  звказаного проміжку є випадковою подією. Приклад.12. Випадковими величинами є:  кількістьпасажирів у автобусі у момент прибуття на кінцеву зупинку;час  очікування  автобуса.  Випадковими  подіями  є:  “Накінцеву  зупинку  їхатимуть  рівно  5  пасажирів”,  “Автобусзапізниться не менше, ніж на 10 хвилин”.Функцією  розподілу  випадкової  величини  єймовірність  того,  що  випадкова  величина  набудезначення  менше  від  даного  числа.  Ймовірністьпотрапляння  випадкової  величини  у  проміжокобчислюється за формулою  P{a≤X<b}=F(b)−F(a),де F(x) — функція розподілу.Рівномірний  розподіл  на  відрізку  [a,  b] маєвипадкова величина з функцією розподілу
 F( t)={

0, t<a ;t−ab−a , a≤t≤b;1, t>b .Приклад.  13.  Нехай  імовірність  того,  що  будезамовлення  автобуса  до Львова  0,8,  до  Києва  0,6,  а  доЛуцька 0,3. Припустивши, що замовлення у різні напрямки—  незалежні  події,  знайти  значення  функції  розподілукількості замовлень F(2). 10

       

      



Розв’язання. F(2)  —  це  ймовірність  того,  що  будеменше двох замовлень, тобто буде одне замовлення або не будежодного  замовлення.  Ймовірність  того,  що  не  буде  жодногозамовлення,  знаходимо,  перемноживши  імовірностіпротилежних  подій  0,2⋅0,4⋅0,7=0,056.  Ймовірністьзамовлення тільки до Львова  0,8⋅0,4⋅0,7=0,224 ;  тільки доКиєва  0,2⋅0,6⋅0,7=0,084 ;  тільки  до  Луцька0,2⋅0,4⋅0,3=0,024.  Додавши усі ці ймовірності, отримаємовідповідь F(2)=0,388.Приклад. 14.  Поїзди метро ідуть строго за графікомз  інтервалом  рівно  3  хвилини.  Яка  ймовірність  того,  щодоведеться чекати наступного поїзда більше 40 секунд?Розв’язання. Час  очікування  при  регулярному  русітранспорту  має  рівномірний  розподіл  на  відрізку  від  0  до  (вданому випадку) 180 секунд. Функція розподілу має вигляд
F( t)={

0, t<0 ;t180 , 0≤t≤180 ;1, t>180.   Тоді знаходимо P{X>40}=1−F (40+)=1− 40180=79 .Випадкова  величина  називається  дискретною,якщо  усі  її  можливі  значення  можна  пронумеруватинатуральними числами. Правило, яке кожному можливомузначенню випадкової  величини  ставить  у  відповідністьйого  імовірність,  називається  законом  розподілу.Математичне  сподівання  (або  середнє  значення)дискретної  випадкової  величини  обчислюється  заформулою MX= x1 p1+x2 p2+ x3 p3+⋯.Приклад. 15.  Імовірність отримати замовлення напоїздку  вартістю  8  000  гривень  становить  0,7,  вартістю6000  гривень  становить  0,8,  а  обидва  ці  замовленняодночасно  ---  0,6.  Знайти  закон  розподілу  загальноївартості замовлень та її середнє значення.11

       

      



Розв’язання. Ймовірність  отримати  замовлення  тількина 8 000 гривень дорівнює 0,7 — 0,6 = 0,1, а тільки на 6 000гривень 0,8 — 0,6 = 0,2. Тоді ймовірність взагалі не отриматизамовлення становить 1 — 0,6 — 0,1 — 0,2 = 0,1. Отже, законрозподілу вартості замовлень такий:S 0 6 000 8000 14000P 0,1 0,2 0,1 0,6Знайдемо середнє значенняMX=6000⋅0,2+8000⋅0,1+14000⋅0,6=10400 .Випадкова  величина  називається  абсолютнонеперервною,  якщо  її  функцію  розподілу  можнаподати у вигляді  F( t)=∫
−∞

t f ( x)dx .  Тут функція f(x)називається  щільністю  розподілу.  Математичнесподівання  (або  середнє  значення)  абсолютнонеперервної  випадкової  величини  обчислюється  заформулою  MX=∫
−∞

+∞ xf (x )dx ,  де  f(x)  —  щільністьрозподілу.Приклад. 16.  Поїзди метро ідуть строго за графікомз  інтервалом рівно  3  хвилини.  Знайти  середнє  значеннячасу очікування.Розв’язання. Щільність розподілу знаходимо, як похіднувід функції розподілу (див. Приклад 14) на кожному інтервалі.
f (t)={

0, t<0 ;1180 , 0≤t≤180 ;0, t>180.Тоді середнє значення (математичне сподівання)MX=∫0180 x180 dx= 1180 x22 |1800 =90.В  загальному  випадку  математичне12

       

      



сподівання  рівномірного  на  відрізку  [a,  b]  розподілудорівнює a+b2 .Дисперсією випадкової  величини  називаєтьсячисло,  яке  обчислюється  за  допомогоюматематичного сподівання за формуламиDX=M ((X−MX )2)=M (X2)−(MX )2 .  Дисперсія рівномірного розподілу дорівнює (b−a)212 .Середнім  квадратичним  відхиленнямназивається квадратний корінь із дисперсії.Приклад.  17. Синоптики  прогнозують  наступногодня  сніг  з  імовірністю  0,3.  У  випадку  снігу  тривалістьпоїздки  збільшиться  з  3  годин  до  3  год  40  хв.  Знайтисереднє  значення,  дисперсію  та  середнє  квадратичневідхилення тривалості поїздки.Розв’язання. Ймовірність  того,  що  снігу  не  буде  1-0,3=0,7. У цьому випадку поїздка триватиме 3 години або 180хвилин.  Знайдемо  середнє  значенняMX=180⋅0,7+220⋅0,3=192 хвилини.  Випадкова  величина
(X−MX )2  має закон розподілу (X−MX )2 144 784P 0,7 0,3 . Їїматематичне  сподівання  і  є  DX=144⋅0,7+784⋅0,3=336квадратних  хвилин.  Тоді  середнє  квадратичне  відхилення
σ(X )=√336≈18,3  хвилини.Математичне  сподівання  суми  випадковихвеличин дорівнює сумі їх математичних сподівань, адисперсія  суми  незалежних  випадкових  величиндорівнює сумі їх дисперсій.Приклад.  18. Нехай  середнє  квадратичневідхилення виручки за одну поїздку становить 11. Знайтисереднє квадратичне відхилення виручки за 20 незалежних13

       

      



поїздок.Розв’язання. Дисперсія  виручки  за  одну  поїздкудорівнює  112=121.  Додавши  це  число  20  разів,  тобтопомноживши його на 20,  отримаємо дисперсію виручки за  20незалежних  поїздок  2420.  Добувши з  цього  числа  квадратнийкорінь, отримуємо відповідь приблизно 49,2.Біномний  розподіл  —  це  розподіл  кількостіуспіхів  у  n  незалежних  повторних  випробуваннях.Його  закон  розподілу  знаходиться  за  формулоюБернуллі  P(X=k )=Pn(k)=Cnk pk (1−p)n−k ,математичне сподівання дорівнює np, а дисперсія —np(1-p),  де  p  —  ймовірність  успіху  в  одномувипробуванні, n — кількість випробувань.Приклад.  19.  Автобус  запізнюється  з  імовірністю0,2.  Знайти  закон  розподілу  кількості  запізнень  з  4-хпоїздок, її математичне сподівання,  дисперсію та середнєквадратичне відхилення.Розв’язання. Закон  розподілу знаходимо за  формулоюБернуллі. P{X=0}=0,84=0,4096 ; P{X=1}=4⋅0,2⋅0,83=0,4096 ; P{X=2}=6⋅0,22⋅0,82=0,1536 ;P{X=3}=4⋅0,23⋅0,8=0,0256 ; P{X=4 }=0,24=0,0016.Результати заносимо в таблицю.X 0 1 2 3 4P 0,4096 0,4096 0,1536 0,0256 0,0016Далі  знаходимо  MX=4⋅0,2=0,8 ;DX=4⋅0,2⋅0,8=0,64 ; σ(X )=√0,64=0,8.Приклад.  20.  Автобуси  певного  маршрутурухаються  регулярно  з  інтервалом  25  хвилин.  Знайтисереднє  значення  та  середнє  квадратичне  відхиленнякількості часу, який витрачає на очікування автобуса цьогомаршруту протягом 5 робочих днів пасажир, який здійснюєпо  дві  поїздки  щоденно.  (Пасажир  не  слідкує  за  часом,14

       

      



тому приходить на зупинки у випадкові моменти часу.) Розв’язання. Час  очікування  при  регулярному  русітранспорту  має  рівномірний  розподіл  на  відрізку  від  0  до  (вданому випадку) 25 хвилин. Тоді математичне сподівання часуочікуванні за одну поїздку становить 12,5 хвилин, а за 10 поїздокпротягом тижня — 125 хвилин.  Дисперсія  часу очікування  заодну  поїздку  (b−a)212 =
62512 квадратних  хвилин,  а  за  10поїздок  —  31256 квадратних  хвилин.  Отже,  середнєквадратичне  відхилення  часу  очікування  за  10  поїздок  —25⋅√ 56≈23 хвилини. Нормальний  розподіл  —  це  розподілабсолютно  неперервної  випадкової  величини  зі

щільністю  f (x)= 1
σ√2π e−(x−a)22σ2 .  Математичнесподівання  дорівнює  a ,  а  середнє  квадратичневідхилення  σ .  Імовірність  потрапляннявипадкової  величини  у  проміжок  знаходять  задопомогою  таблиць  функції  Лапласа

Φ(x )= 1
√2π∫0x e−u22 du .  Зокрема,  функція  розподілу

F( t)=0,5+Φ( t−a
σ ) .Приклад.  22. Автомобіль  за  1  рейс  перевозитьвантаж  у  середньому  4  т.  Фактична  маса  вантажу  укожному рейсі має середнє квадратичне відхилення 300 кг.Знайти  а)  ймовірність  того,  що  за  13  рейсів  будеперевезено не менше 50 т. вантажу. б) ймовірність того, що за 25 рейсів загальна масаперевезеного  вантажу  відхилиться  від  математичного15

       

      



сподівання не більш, як на 1 т. в)  яку  масу  гарантовано  буде  перевезено  за  10рейсів з імовірністю 0,99?Розв’язання. Вважатимемо маси вантажу у різнихрейсах  незалежними  випадковими  величинами.  Оскількидисперсія суми незалежних випадкових величин дорівнюєсумі їх дисперсій, то дисперсія маси перевезеного вантажуза n рейсів у n разів більша від дисперсії маси вантажу водному рейсі. Добувши квадратний корінь, отримаємо, щосереднє  квадратичне  відхилення  маси  перевезеноговантажу  за  n  рейсів  дорівнює  300√n кг.  Далі  в  усіхпунктах а), б), в) значення функції Лапласа знаходимо затаблицями.а)  Математичне  сподівання  маси  перевезеноговантажу  за  13  рейсів  дорівнює  13⋅4=52 т,  а  середнєквадратичне відхилення 0,3√13≈1,08 т. Тоді знаходимоP(X≥50)=1−F (50)=0,5−Φ (50−a
σ )≈0,5+Φ(1,85)=0,968.б)  Середнє  квадратичне  відхилення  масиперевезеного вантажу за 25 рейсів дорівнює0,3√25=1,5 т. Тоді знаходимо P(|X−a|≤1)=F (a+1)−F (a−1)=2Φ (2 /σ )≈

≈2Φ(1,333)≈0,818.в)  Математичне  сподівання  маси  перевезеноговантажу за 10 рейсів дорівнює 40 т, а середнє квадратичневідхилення  0,3√10≈0,9487. т.  Тоді  маємо0,99=P (X≥t )=1−F (t)=0,5−Φ( t−a
σ ) ,  звідки

Φ ( t−a
σ )=−0,49,  отже,  t−a

σ ≈−2,33,t≈a−2,33σ≈40−2,21=37,79 т.
16

       

      



§ 3. Випадкові функції та потоки подій.Розподіл  Пуассона  —  це  дискретний  розподілвипадкової  величини,  яка  набуває  цілих  невід’ємнихзначень з імовірностями P(X=k )= akk ! e−a , k=0,1,2,….  Його  математичне  сподівання  та  дисперсіядорівнюють параметру а . Показниковий  розподіл  —  це  абсолютнонеперервний розподіл із щільністю  f (t)={ 0, t<0 ;
λ e−λ t , t≥0.Його  математичне  сподівання  дорівнює  1/λ ,  адисперсія — 1/λ2 .У випадку найпростішого  потоку  подій  інтервалчасу  між  послідовними  подіями  має  показниковийрозподіл.  Нехай  λ  — параметр цього показниковогорозподілу.  Тоді  кількість  подій  потоку  в  проміжку  часудовжиною  t  має  розподіл  Пуассона  з  параметромa=λ t .  Кількості  подій  у  проміжках  часу,  що  неперетинаються,  є  незалежними  випадковимивеличинами. Приклад.  21. Середня  кількість  автомобілів,  якізаїжджають  на  АЗС  протягом  години  становить  10.Припустивши,  що  потік  автомобілів  ---  найпростіший,знайти  дисперсію  інтервалу  часу  між  приїздамиавтомобілів та ймовірність того, що за 4 хвилини прибудеменше трьох автомобілів.Розв’язання. Середній  час  між  приїздами  автомобілівстановить  60  /  10  =  6  хвилин.  Це  є  математичне  сподіванняпоказникового  розподілу,  яке  дорівнює  1/λ .  Отже,

λ=1/6 хв−1.  Тоді дисперсія DX=1/λ2=1/36 хв−2 .  Середня кількість автомобілів, які прибудуть протягом 4хвилин обчислюємо за формулою  a=λ t=2/3.  Оскільки ця17

       

      



величина  є  набагато  меншою  від  3,  то  доцільніше  шукатиймовірність  через  протилежну  подію.  За  формулою  законуПуассона знаходимоP(X<3)=1−P(X≥3)=1−((2/3)33! +
(2/3)44 ! +⋯)e−2/3=

=1−( 481 +
2243 +⋯)(1−2/3+2/9−4 /81+2/243−⋯)≈

≈1− 14243⋅0,52≈1−0,03=0,97 .(Експоненту можна було б знайти і за допомогою калькулятора).§ 4. Системи випадкових величин.Приклад. 23. Задано закон розподілу двовимірної дискретної випадкової величини кількості замовлень у напрямках Києва та Львова.K\Л 0 10 0,1 p1 0,2 0,3Знайти  число  p,  розподіли  кількостей  замовлень  унапрямку Києва та у напрямку Львова і їхні середні значення,кореляційну матрицю, коефіцієнт кореляції, рівняння лінійноїрегресії  K на  Л та  Л на  К,  D(К-Л)  та  D(3К+2Л),  умовнематематичне  сподівання  кількості  замовлень  у  напрямкуКиєва К за умови, що в напрямку Львова не було замовлень,закон  розподілу  умовного  математичного  сподівання  К заумови Л, кореляційне відношення К на Л.Розв’язання. Сума всіх імовірностей закону розподілу дорівнює 1. Отже, р=1—0,1—0,2—0,3=0,4. Знаходимо математичне сподівання добуткуM (КЛ)=0⋅0⋅0,1+0⋅1⋅0,4+1⋅0⋅0,2+1⋅1⋅0,3=0,3.Додавши ймовірності у рядках та стовпчиках, отримаємозакони розподілу випадкових величин К та Л.
18

       

      



К 0 1P 0,5 0,5Л 0 1P 0,3 0,7Тоді знаходимо MК=0⋅0,5+1⋅0,5=0,5;MК2=02⋅0,5+12⋅0,5=0,5 ;DК=MК2−(MК )2=0,5−0,25=0,25 ;MЛ=0⋅0,3+1⋅0,7=0,7 ;  MЛ 2=02⋅0,3+12⋅0,7=0,7;DЛ=MЛ 2−(MЛ )2=0,7−0,49=0,21;cov (К , Л )=M (КЛ )−MК⋅MЛ=0,3−0,5⋅0,7=−0,05.  Отже, кореляційна матриця має вигляд K (К , Л )=( DК cov (К , Л )cov (К , Л ) DЛ )=( 0,25 −0,05
−0,05 0,21 )Знаходимо коефіцієнт кореляції 

ρ(К , Л )=
cov (К , Л )
σКσЛ =

−0,05
√0,25⋅0,21=− 1

√21≈−0,218.Рівняння лінійної регресії Л на КЛ К=MЛ+
cov (К , Л )DК (К−MК )=0,7−0,050,25 (К−0,5)=

=0,8−0,2 К .Рівняння лінійної регресії К на ЛК Л=MК +
cov (К ,Л )DЛ (Л−MЛ )=0,5−0,050,21 (Л−0,7)=

=2/3−5/21 Л .ЗнаходимоD(К−Л )=DК+DЛ−2 cov (К , Л )=0,25+0,21+0,1=0,56 ;D(3 К+2 Л )=32 DК+22 DЛ+2⋅3⋅2 cov (К , Л )=
=2,25+0,84−0,6=2,49.Знаходимо  умовний  розподіл  кількості  замовлень  у19

       

      



напрямку  Києва К за  умови,  що  в  напрямку  Львова  не  булозамовлень, поділивши  у  двовимірному  законі  розподілуімовірності першого стовпчика на їхню суму 0,1+0,2=0,3.К Л=0 0 1P 1/3 2/3Тоді M Л=0 К=0⋅1 /3+1⋅2/3=2 /3.Знаходимо  умовний  розподіл  К за  умови,  що  Л=1,поділивши у двовимірному законі розподілу імовірності другогостовпчика на їхню суму 0,4+0,3=0,7.К Л=1 0 1P 4/7 3/7Тоді M Л=1 К=0⋅4/7+1⋅3/7=3/7.Таким  чином,  умовне  математичне  сподівання  К заумови  Л набуває  двох  значень:  2/3  та  3/7  з  такими  жімовірностями,  з  якими  Л набуває значень 0 та  1.  Його законрозподілу M Л К 2/3 3/7P 0,3 0,7Знаходимо  дисперсію  умовного  математичногосподівання К на Л. MM Л К=MК=0,5 ;M ((M Л К)2)=(2/3 )2⋅0,3+ (3/7 )2⋅0,7=11/42 ; DM Л К=11 /42−0,52=1 /84.  Кореляційне відношення
ηК /Л=√ DM Л КDК =

1
√21=|ρ(К , Л )|≈0,218.Приклад. 24. Нехай U = 4 X+5 Y + 2; V = X - 2Y - 4,де  X,  Y  –  незалежні  стандартні  нормальні  випадковівеличини. Знайти кореляційне відношення ηV /U .20

       

      



Розв’язання. У  випадку  нормальних  розподілівкореляційне  відношення  дорівнює  модулю  коефіцієнтакореляції.  За  властивостями  дисперсії,  DU=42+52=41;DV=12+(−2)2=5.  Далі знаходимо cov (U ,V )=4⋅1+5⋅(−2)=−6.Отже, ηV /U=|ρ(U , V )|= 6
√41√5≈0,42.  § 5. Математична статистика.Приклад.  25. Задана  вибірка  кількості  замовленьавтобусів для екскурсій: 1, 2, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 1, 2, 4. Знайтиобсяг  вибірки,  її  розмах,  емпіричну  функцію  розподілу,вибіркові  моду,  медіану,  середнє  та  дисперсію.  Оцінитидисперсію  та  ймовірність  того,  що  кількість  замовленьнаступного тижня перевищить 3.Розв’язання. Складаємо дискретний варіаційний рядxi 1 2 3 4 5ni 2 3 3 5 1Обсяг вибірки n=2+3+5+3+1=14 чисел. Розмах R=xmax−xmin=5−1=4.  Знаходимо емпіричну функцію розподілу,  яка в  кожнійточці  t  дорівнює  відносній  частоті  події  {X<t},  тобтовідношенню  кількості  елементів  вибірки,  менших  від  t,  дозагального обсягу вибірки.t 1 2 3 4 5 6F14∗ (t ) 0 1/7 5/14 8/14 13/14 1Вибіркова мода — варіанта з найбільшою частотою — це4, оскільки 4 зустрічається найчастіше у вибірці. Для  знаходження  вибіркової  медіани  утворимоваріаційний ряд — розмістимо елементи вибірки у неспадномупорядку 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5. Посередині, на 7-му та21

       

      



8-му місцях знаходяться числа 3 та 3. Їхнє середнє арифметичне3 і є вибірковою медіаною.Знаходимо вибіркове середнєx=1n∑i=1
5 x i ni= 114 (1⋅2+2⋅3+3⋅3+4⋅5+5⋅1)=3.Вибіркова дисперсія S2=1n∑i=1

5
(x i− x̄)2 ni= 114 (4⋅2+1⋅3+0⋅3+1⋅5+4⋅1)=107 ≈1,43 .

Незсунена оцінка дисперсії Sв .2 = nn−1 S2=2013≈1,54.Незсуненою сильно конзистентною оцінкою ймовірностіподії  —  буде  більше  3-х  замовлень  —  є  її  відносна  частотаn4+n5n =
614=37≈0,43.Приклад.  26. Із  2200  поїздок  автобус  бувзаповнений менше, ніж наполовину, 613 разів. Побудуватинадійний інтервал для ймовірності  цієї  події  з надійністю0,95. Розв’язання. Оцінимо ймовірність  події  “автобус  будезаповнений менше, ніж наполовину”.

ν2200(A)=613/2200≈0,279.Обсяг  вибірки  достатньо  великий  (n=2200>200),  томуможна використати надійний інтервал для ймовірності вигляду (νn−√ νn(1−νn)n u(1−γ)/2 , νn+√ νn(1−νn)n u(1−γ)/2) . За  таблицями  квантилів  стандартного  нормальногорозподілу знаходимо u(1−γ)/2=u0,025≈1,96≈2.Знаходимо √ νn(1−νn)n ≈0,00956.Отже, шуканий надійний інтервал (0,279-0,019, 0,279+0,019)=(0,26, 0,298).22

       

      



Приклад. 27. Протягом 135 тижнів фірма замовилаавтобус 47 разів.а) Оцінити згори з надійністю 0,9 ймовірність того,що наступного тижня фірма замовить автобус. б)  знайти  надійність  однобічного  надійногоінтервалу для ймовірності цієї події 0<p< 0,35.Розв’язання. Оцінимо  ймовірність  замовленняавтобуса ν135(A )=47 /135≈0,348.Однобічний надійний інтервал для ймовірності цієї події (0 , νn+√ νn(1−νn)n u1−γ) .а)  За  таблицями  квантилів  стандартного  нормальногорозподілу знаходимо u1−γ=u0,1≈1,282.Знайдемо √ νn(1−νn)n u1−γ≈0,041⋅1,282≈0,053.Отже, шуканий надійний інтервал (0, 0,348+0,053)=(0, 0,401).б) Знаходимо √ νn(1−νn)n u1−γ=0,35−0,348=0,002.Тоді u1−γ≈0,002/0,041≈0,05.  За  таблицями  функції  Лапласа  знаходимо
Φ(0,05)≈0,02.Тоді шукана надійність γ≈0,5+0,02=0,52.Приклад. 28. За чотирма вимірами часу проїзду зпункту А в пункт В 1 год. 8 хв., 1 год. 11 хв., 1 год. 11 хв., 1год.  10  хв.  побудувати  надійний  інтервал  середньоїтривалості  такої  поїздки  з  надійністю  0,99.  З  якоюнадійністю  можна  стверджувати,  що  математичнесподівання тривалості такої поїздки менше від 1 год. 15 хв?Розв’язання. Оскільки обсяг вибірки невеликий (n=4),але розподіл тривалості поїздки можна вважати нормальним, тов  надійних  інтервалах  для  математичного  сподівання23

       

      



використовуються  квантилі  t-розподілу Стьюдента  з  n-1=3-маступенями  вільності  ( x̄− Sв .
√n t(1−γ)/2 , x̄+ Sв .

√n t (1−γ)/2)  та
(0, x̄+ Sв .

√n t1−γ).В  таблицях  знаходимо  для  двобічного  інтервалуt 0,005=5,841.Обчислюємо x̄=68+71+71+704 =70 ;Sв .2 =13 ((−2)2+11+12+02)=2;Sв .
√n t(1−γ)/2=√22 ⋅5,841≈4,13≈4.Отримуємо надійний інтервал (1 год. 6 хв., 1 год. 14 хв.).Для  знаходження  надійності  однобічного  інтервалупотрібно розв’язати рівняння Sв .

√n t1−γ=5  відносно квантиля.Знаходимо  t1−γ=5√2≈7,1.  Це  число є  трохи  меншим від7,453  —  квантиля  розподілу  Стьюдента  з  3-ма  ступенямивільності  рівня  0,9975.  Отже,  середня  тривалість  поїздки  єменшою від 1 год. 15 хв. з надійністю 0,997.Приклад.  29.  Заданий  інтервальний  варіаційнийряд  часу  проїзду  автомобіля  з  пункту  А  в  пункт  В.Перевірити гіпотези про нормальний та про рівномірний навідрізку [64, 100] розподіли при рівні значущості 0,05.T 64-70 70-76 76-82 82-88 88-94 94-100ni 8 19 20 18 18 5Розв’язання. Знаходимо  обсяг  вибіркиn=8+19+20+18+18+5=88.   Оскільки  всі  проміжки  маютьоднакову довжину,  то  при  рівномірному розподілі  на  відрізку[64, 100] ймовірність потрапити в кожен із 6 проміжків однакова.24

       

      



Отже,  усі  теоретичні  частоти  дорівнюють  88/6≈14,67.Обчислюємо χ̂2 -статистику.
χ̂2=∑i=1

k (n i−n 'i)2n 'i =
(8−14,67)2+(19−14,67)2+(20−14,67)214,67 +

+
(18−14,67)2+(18−14,67)2+(5−14,67)214,67 ≈14,1.У таблиці  χ2 -розподілу з 6-1=5 ступенями вільностізнаходимо  квантиль  рівня  0,05.  Він  дорівнює  11,1.  Оскільки14,1>11,1, то гіпотезу про рівномірний розподіл на відрізку [64,100] слід відкинути.Тепер  перевіримо  гіпотезу  про  нормальний  розподіл.Спочатку оцінимо його параметри. â= x̄≈67⋅8+73⋅19+79⋅20+85⋅18+91⋅18+97⋅588 ≈81,32;Sв .2 = 187 ((67−81,32)2+(73−81,32)2+(79−81,32)2+  

+(85−81,32)2+(91−81,32)2+(97−81,32)2 )≈71,5;
σ̂=Sв .≈√71,5≈8,46.Тепер знаходимо ймовірності потрапляння до проміжківза таблицями функції Лапласа.p1=Φ (70−81,328,46 )+0,5=Φ(−1,338)+0,5≈
≈−0,4096+0,5≈0,09 ;p2=Φ (76−81,328,46 )−Φ( 70−81,328,46 )=Φ(−0,629)−

−Φ(−1,338)≈−0,2354+0,4096≈0,174 ;p3=Φ ( 82−81,328,46 )−Φ( 76−81,328,46 )=Φ(0,08)−
−Φ(−0,629)≈0,0319+0,2354≈0,267 ;

25

       

      



p4=Φ( 88−81,328,46 )−Φ( 82−81,328,46 )=Φ(0,79)−
−Φ(0,08)≈0,2852−0,0319≈0,2533 ;p5=Φ ( 94−81,328,46 )−Φ( 88−81,328,46 )=Φ(1,499)−
−Φ(0,79)≈0,433−0,2852≈0,1478 ;p6=0,5−Φ ( 94−81,328,46 )=0,5−Φ(1,499)≈0,5−0,433≈0,067.Теоретичні  частоти  знаходимо  за  формуламиn 'i=npi=88⋅pi .  Результати заносимо в таблицюni 8 19 20 18 18 5n 'i 8 15 23 22 13 6Обчислюємо χ̂2 -статистику.

χ̂2=∑i=1
k (n i−n 'i)2n 'i =

(8−8)28 +
(19−15)215 +

(20−23)223 +

+
(18−22)222 +

(18−13)213 +
(5−6)26 ≈4,27.Оскільки  було  оцінено  за  вибіркою  k=2  параметринормального розподілу, то у таблиці  χ2 -розподілу з 6-1-k=3ступенями  вільності  знаходимо  квантиль  рівня  0,05.  Віндорівнює  7,8.  Оскільки  4,27<7,8,  то  гіпотеза  про  нормальнийрозподіл приймається.Приклад.  30.  Протягом  місяця  реєструваласякількість  пасажирів  в  останньому  автобусі  певногомаршруту.i 0 1 2 3 4 5 6 7ni 8 8 5 4 2 2 1 1Перевірити гіпотезу про розподіл Пуассона при рівнізначущості 0,1. 26

       

      



Розв’язання. Знаходимо  обсяг  вибіркиn=8+8+5+4+2+2+1+1=31.  Оскільки  математичне  сподіваннярозподілу Пуассона дорівнює його параметрові a, тоâ= x̄≈0⋅8+1⋅8+2⋅5+3⋅4+4⋅2+5⋅2+6⋅1+7⋅131 ≈2.Знаходимо  ймовірності  за  формулою  розподілуПуассона P(X=k )= akk ! e−a , k=0,1,2,….p0=e−2≈1 /2,722≈0,135 ; p1=2e−2≈0,27 ;p2=2 e−2≈0,27 ; p3=4 e−2/3≈0,18 ;p4=2e−2/3≈0,09 ; p5=4 e−2/15≈0,036 ;p6=4 e−2/45≈0,012; p7=8 e−2/315≈0,0034.Теоретичні  частоти  знаходимо  за  формуламиn 'i=npi=31⋅pi .  Результати заносимо в таблицюn 'i 4 8 8 6 3,3 1,1 0.4 0,1ni 8 8 5 4 2 2 1 1В 4-х останніх стовпчиках надто малі числа. Об’єднаємо їхn 'i 4 8 8 6 5ni 8 8 5 4 6Обчислюємо χ̂2 -статистику.
χ̂2=∑i=1

k (n i−n 'i)2n 'i =
(8−4)24 +

(8−8)28 +
(5−8)28 +

(4−6)26 +

+
(6−5)25 ≈5,89.Оскільки  було  оцінено  за  вибіркою  k=1  параметринормального розподілу, то у таблиці  χ2 -розподілу з 5-1-k=3ступенями вільності знаходимо квантиль рівня 0,1. Він дорівнює6,3.  Оскільки  5,89<6,3,  то  гіпотеза  про  розподіл  Пуассонаприймається. 27

       

      



Варіанти завдань для самостійної роботиВаріант 11. Нехай  P(A)=0,4, P(B)=0,2, A  та  В  —незалежні. Знайти P(AB)  та P(AUB).2. Нехай імовірність необхідності ремонту автомобіляпротягом трьох років має імовірність 0,6. Наближенообчислити ймовірність того, що з 1000 автомобілівпротягом трьох років потрібно буде відремонтувативід 590 до 605 автомобілів.3. На  елеватор  возять  зерно  6  автомобілів  по  1,5тонни, 9 автомобілів по 2 тонни та 12 автомобілів по3  тонни.  Знайти  математичне  сподівання  масизерна, яке привезе черговий автомобіль.4. Щільність розподілу випадкової величини Х задана 
формулою f (t)={

0, t<5;t−58 , 5≤t≤9 ;0, t>9.  
Знайти функцію розподілу.5. Відома кореляційна матриця К (X , Y )3 -2-2 5Знайти D(Y−X ) .6. Чому дорівнює математичне  сподівання розподілуПуассона з параметром a ?7. Як  обчислюються  теоретичні  частоти  n 'i  дляперевірки  статистичної  гіпотези  за  критеріємузгодженості Пірсона?8. Протягом 85 тижнів фірма замовила автобус 7 разів.Оцінити  згори  ймовірність  того,  що  наступноготижня фірма замовить  автобус  з  надійністю0,9995. 28

       

      



Варіант 21. Позначимо події А — буде замовлення автобуса унапрямку Дубна,  В — у  напрямку Луцька,  С  — унапрямку Києва. Виразити  через  А,  В,  С  подію"буде замовлення автобуса хоча б у одному з цихтрьох напрямків".2. Обчислити C53 .3. Автобус може запізнитися більше,  ніж на 15 хв.  зімовірністю 0,12; від 10 до 15 хв. з імовірністю 0,03;від 5 до 10  хв.  з  імовірністю  0,05;  до  5  хв.  зімовірністю 0,14, а може, звичайно,  і  прийтивчасно. Відомо, що автобус запізнюється більше,ніж на 10 хв.  Якою стала ймовірність того, що вінзапізниться більше, ніж на 15 хв.?4. Що потрібно підставляти замість x при використаннінаближеної формули Pn(k)≈ 1
Δ√2π e−x2/ 2 ?5. Нехай середнє квадратичне відхилення виручки заодну поїздку становить  17.  Знайти  середнєквадратичне відхилення  виручки  за  10незалежних поїздок.6. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти  дисперсію  кількості  замовлень  у  напрямкуКиєва.7. Чому  дорівнює  умовне  математичне  сподіванняM X Y , якщо Y є функцією від X?8. Задана  вибірка  кількості  замовлень  автобусів  дляекскурсій протягом 9 тижнів: 5; 1; 4; 3; 4; 2; 2; 1, 1.Знайти її розмах. 29

       

      



Варіант 31. Скількома  способами  з  9  претендентів  на роботуможна вибрати трьох?2. На  автопідприємстві  є  3  автобуси  класу  А,  7автобусів  класу  В  та  4  автобуси  класу  С.Ймовірність потреби у ремонті для автобусів класуА становить 0,02, класу В — 0,03, а класу С — 0,08.Знайти  ймовірність  того,  що  навмання  вибранийавтобус потребуватиме ремонту. 3. Імовірність  отримати  замовлення  на  поїздкувартістю 6 400 гривень становить 0,45, вартістю 2200 гривень становить 0,53, а обидва ці замовленняодночасно — 0,32. Знайти математичне сподіваннязагальної вартості замовлень.4. Нехай випадкова величина Х — кількість пасажиріву автобусі. Вони заплатили за проїзд сХ  гривень.Спростити M (сX ).5. Який розподіл має кількість успіхів у  n незалежнихвипробуваннях?6. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти кореляційну матрицю кількості замовлень унапрямках Києва та Львова.7. Час очікування автобуса є рівномірно розподіленоювипадковою  величиною  на  відрізку  [0,  16  (хв.)].Знайти ймовірність  того,  що  час  очікування  неперевищить 12 хв.8. Задана  вибірка  кількості  замовлень  автобусів  дляекскурсій протягом 9 тижнів: 5; 1; 4; 3; 4; 2; 2; 1, 1.Оцінити  дисперсію  кількості  замовлень  протягомтижня. 30

       

      



Варіант 41. Вибрати  несумісні  події  з  подією  «автобусзапізниться більше, ніж на 10 хвилин» з наступних:автобус  запізниться  на  10  хвилин;  автобусзапізниться  менше,  ніж  на  10  хвилин;  автобусзапізниться на 15 хвилин; автобус не запізниться.2. Нехай  P(A)=0,4,  P(B)=0,2, A  та  В  —несумісні. Знайти P(AB)  та P(AUB).3. Ймовірність  того,  що пасажир їхатиме до  кінцевоїзупинки становить 0,6. Знайти ймовірність того, що з5  пасажирів  не  менше  2-х  їхатимуть  до  кінцевоїзупинки. 4. Поїзди метро ідуть строго за графіком з інтерваломрівно  3  хвилини.  Яка  ймовірність  того,  щодоведеться чекати більше 45 секунд?5. Незалежні  випадкові  величини  Х — виручка,  Y —плата за бензин.  Чому  дорівнює  дисперсія  їхрізниці?6. Чому  дорівнює дисперсія  розподілу  Пуассона  зпараметром a ?7. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти  математичне  сподівання  умовногоматематичного сподівання  кількості  замовлень  унапрямку  Києва  за  умови  кількості  замовлень  унапрямку Львова .8. Задана вибірка обсягу n=4 часу проїзду з пункту А впункт В: 3 год. 20 хв., 3 год. 40 хв., 3 год. 45 хв, 3год. 55 хв. З якою надійністю можна стверджувати,що математичне сподівання  тривалості  такоїпоїздки менше від 4 год.?31

       

      



Варіант 51. На  елеватор  возять  зерно  6  автомобілів  по  1,5тонни, 9 автомобілів по 2 тонни та 12 автомобілів по3 тонни. Знайти ймовірність того,  що два наступніавтомобілі привезуть разом 5 тонн зерна.2. Нехай M ( X2)=11, M X=3.  Знайти DX .3. Що потрібно підставляти замість Δ при використаннінаближеної формули Pn(k)≈ 1
Δ√2π e−x2/ 2 ?4. Середня  кількість  автомобілів,  які  заїжджають  наАЗС протягом  години  становить  32.  Припустивши,що потік автомобілів  —  найпростіший,  знайтиймовірність того, що за 8 хвилин прибуде не більшедвох автомобілів.5. Щільність  розподілу  випадкової  величини  Хзадана формулою f (t)={ 0, t<5 ;с , 5≤t≤10 ;0, t>10.  

Знайти сталу c. 6. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямку Києва7. Чому дорівнює регресія Y на X, якщо Y є лінійноюфункцією від X?8. Задана вибірка обсягу n=4 часу проїзду з пункту А впункт В: 3 год. 20 хв., 3 год. 40 хв., 3 год. 45 хв, 3год. 55 хв. З якою надійністю можна стверджувати,що математичне сподівання  тривалості  такоїпоїздки більше від 3 год. 20 хв?32

       

      



Варіант 61. На  елеватор  возять  зерно  5  автомобілів  по  1,5тонни, 7 автомобілів по 2 тонни та 4 автомобілі по 3тонни.  Знайти  ймовірність  того,  що  черговийавтомобіль привезе не більше 2 тонн зерна.2. Імовірність  отримати  замовлення  на  поїздку  унапрямку Сарн  становить 0,35,  у  напрямку Дубнастановить 0,52, а обидва ці замовлення одночасно—  0,13.  Знайти  ймовірність  того,  що  будезамовлення  у  напрямку  Дубна,  якщо  відомо,  щобуло зроблено рівно одне замовлення.3. Нехай дисперсія виручки за одну поїздку становить17.  Знайти  дисперсію  виручки  за  10  незалежнихпоїздок.4. Середня  кількість  автомобілів,  які  заїжджають  наАЗС протягом години становить 8. Припустивши, щопотік автомобілів  —  найпростіший,  знайтиматематичне  сподівання  інтервалу  часу  міжприїздами автомобілів. Знайти число p.5. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,2 p6. Центральні  моменти  яких  порядків  дорівнюютьнулю  для  симетричного  розподілу  відносновертикальної прямої, що проходить через моду?7. Нехай X та Y — нормально розподілені випадковівеличини. Що  може  бути  більшим:  модуль  їхкоефіцієнта кореляції чи кореляційне відношення?8. За двома вимірами часу проїзду з пункту А в пунктВ 2 год. 18 хв.,  2  год.  20 хв.  побудувати надійнийінтервал  середньої  тривалості  такої  поїздки  знадійністю 0,5. 33

       

      



Варіант 71. Позначимо події А — буде замовлення автобуса унапрямку Дубна,  В — у  напрямку Луцька,  С  — унапрямку Києва. Виразити через А, В, С подію "будезамовлення автобуса тільки у напрямках Луцька таКиєва".2. Ймовірність  того,  що пасажир їхатиме до  кінцевоїзупинки становить 0,6. Знайти ймовірність того, що з4  пасажирів  не  менше  2-х  їхатимуть  до  кінцевоїзупинки.3. Закон розподілу випадкової величини має вигляд X 2 3 4P 0,2 0,5 0,3Знайти M (X2−X ) .4. Функція  розподілу  випадкової  величини  Х  заданаформулою F( t)={ 0, t<0 ;5 t , 0≤t≤0,2;1, t>0,2.  
Знайти ймовірність P(−0,1≤X<0,1).5. Якщо  проміжки  між  подіями  найпростішого  потокумають показниковий розподіл  із  параметром λ,  токількість подій потоку в проміжку часу тривалістю Тмає розподіл Пуассона з яким параметром?6. Нехай U=3 X−2Y+2 ; V=5 X−2Y−4,  деX, Y – незалежні стандартні нормальні випадковівеличини. Знайти кореляційне відношення ηU /V .7. За двома вимірами часу проїзду з пункту А в пунктВ: 2 год. 18 хв.,  2  год.  20 хв.  побудувати надійнийінтервал  середньої  тривалості  такої  поїздки  знадійністю 0,7.8. При перевірці простої гіпотези за критерієм Пірсона,якщо є  m інтервалів,  то  скільки ступенів  вільностімає статистика ^χ2? 34

       

      



Варіант 81. Нехай  ймовірність  того,  що  буде  замовлення  унапрямку  Дубна  0,45,  у  напрямку  Сарн  0,53,  а  вобох цих напрямках 0,31. Знайти ймовірність того,що  буде  замовлення  хоча  б  у  одному  з  цихнапрямків.2. Закон розподілу випадкової величини має вигляд X 2 3 4P 0,2 0,3 pЗнайти p.3. Функція  розподілу  випадкової  величини  Х  заданаформулою F( t)={ 0, t<0 ;5 t , 0≤t≤0,2 ;1, t>0,2.  
Знайти ймовірність P(−0,1≤X<0,4).4. Середня  кількість  автомобілів,  які  заїжджають  наАЗС протягом  години  становить  32.  Припустивши,що  потік  автомобілів  —  найпростіший,  знайтиймовірність того, що за 8 хвилин прибуде не меншедвох автомобілів.5. Поїзди метро ідуть строго за графіком з інтерваломрівно  3  хвилини.  Яка  ймовірність  того,  щодоведеться чекати менше 40 секунд?6. Нехай X, Y — некорельовані, DX=5 ;  DY=7.Знайти D(3Y+2 X) .7. Якщо при перевірці складної гіпотези за критеріємПірсона, якщо  є  m  інтервалів  і  оцінюються  kпараметрів розподілу, то скільки  ступеніввільності має статистика ^χ2?8. За трьома вимірами часу проїзду з пункту А в пунктВ 2 год. 18 хв., 2 год. 20 хв., 2 год. 21 хв., побудуватинадійний  інтервал  середньої  тривалості  такоїпоїздки з надійністю 0,7.35

       

      



Варіант 91. Нехай  ймовірність  того,  що  буде  замовлення  унапрямку  Дубна  0,45,  у  напрямку  Сарн  0,53,  а  вобох цих напрямках 0,31.  Замовлення  у  напрямкуСарн  уже  зроблено.  Знайти  ймовірність  того,  щобуде зроблено замовлення також у напрямку Дубна.2. Ймовірність  того,  що пасажир їхатиме до  кінцевоїзупинки становить 0,6. Знайти ймовірність того, що з4  пасажирів  не  більше  3-х  їхатимуть  до  кінцевоїзупинки. 3. Функція  розподілу  випадкової  величини  Х  заданаформулою F( t)={ 0, t<0 ;5 t , 0≤t≤0,2 ;1, t>0,2.  
Знайти ймовірність P(0,1≤X<0,4) .4. Який розподіл має час проїзду з пункту А в пункт В?5. Яких  значень  може  набувати  математичнесподівання та дисперсія випадкової величини?6. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти ймовірність того, що у напрямку Львовабуде одне замовлення.7. Нехай U=3 X−2Y+2 ;  V=5 X−2Y−4,  деX, Y – незалежні стандартні нормальні випадковівеличини.  Знайти  їх  коефіцієнт  кореляціїρ(U , V ).8. За трьома вимірами часу проїзду з пункту А в пунктВ 2 год. 18 хв., 2 год. 20 хв., 2 год. 21 хв., побудуватинадійний  інтервал  середньої  тривалості  такоїпоїздки з надійністю 0,98.36

       

      



Варіант 101. В якому випадку достовірна подія буде незалежноювід даної?2. Позначимо події А — буде замовлення автобуса унапрямку Дубна, В — у напрямку Луцька, С — унапрямку Києва. Виразити через А, В, С подію "будезамовлення автобуса тільки у напрямку Києва".3. Ймовірність  того,  що пасажир їхатиме до  кінцевоїзупинки становить 0,6. Знайти ймовірність того, що з5  пасажирів  не  більше  3-х  їхатимуть  до  кінцевоїзупинки. 4. Щільність  розподілу  абсолютно  неперервноївипадкової величини Х задана формулоюf (t)={ a , t<0 ;4 , 0≤t≤0,25 ;b , t>0,25.  
Знайти a та b.5. Який  розподіл  має  час  існування  нестаріючихелементів?6. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти  умовне  математичне  сподівання  кількостізамовлень  у  напрямку  Києва  за  умови,  що  внапрямку Львова не буде замовлень.7. Нехай коваріація  випадкових  величин  X та  Yдорівнює  2;  DX=5 ;  DY=7.  ЗнайтиD(Y−X ).8. За двома вимірами часу проїзду з пункту А в пунктВ 2 год.  18 хв.,  2 год.  20 хв.  побудувати надійнийінтервал  середньої  тривалості  такої  поїздки  знадійністю 0,9. 37

       

      



Варіант 111. Імовірність  отримати  замовлення  на  поїздку  унапрямку Сарн  становить 0,35,  у  напрямку Дубнастановить 0,52, а обидва ці замовлення одночасно—  0,13. Знайти  ймовірність  того,  що  не  будежодного замовлення.2. Ймовірність  того,  що пасажир їхатиме до  кінцевоїзупинки становить 0,6. Знайти ймовірність того, що з5  пасажирів  не  більше  4-х  їхатимуть  до  кінцевоїзупинки. 3. Функція  розподілу  випадкової  величини  Х  заданаформулою F( t)={ a , t<0 ;4 t , 0≤t≤0,25 ;b , t>0,25.Знайти a та b.4. Які  числові  характеристики  є  рівними  длясиметричного  розподілу  відносно  вертикальноїпрямої, що проходить через моду?5. Чому дорівнює дисперсія показникового розподілу зпараметром λ?6. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти ймовірність того, що у напрямку Києва  будеодне замовлення.7. Нехай U=3 X−2Y+2 ;  V=5 X−2Y−4,  деX, Y – незалежні стандартні нормальні випадковівеличини. Знайти кореляційне відношення ηV /U .8. Із 130 поїздок автобус був заповнений менше, ніжнаполовину, 56 разів. Побудувати надійний інтервалдля ймовірності цієї події з надійністю 0,95. 38

       

      



Варіант 121. На  елеватор  возять  зерно  6  автомобілів  по  1,5тонни, 9 автомобілів по 2 тонни та 12 автомобілів по3 тонни. Знайти ймовірність того,  що два наступніавтомобілі привезуть разом 6 тонн зерна.2. Скількома способами з 9 працівників можна вибратикерівника,  заступника  та  відповідальноговиконавця?3. Що потрібно підставляти замість а при використаннінаближеної формули Pn(k )≈ akk ! e−a ?4. Нехай  математичне  сподівання  виручки  за  однупоїздку  становить  17.  Знайти  математичнесподівання виручки за 10 незалежних поїздок.5. Час очікування автобуса є рівномірно розподіленоювипадковою  величиною  на  відрізку  [0,  19  (хв.)].Знайти його середнє квадратичне відхилення.6. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти  дисперсію  умовного  математичногосподівання кількості  замовлень у напрямку Львоваза умови кількості замовлень у напрямку Києва.7. Яким є зв’язок між випадковими величинами X та Y,якщо їх коефіцієнт кореляції дорівнює -1?8. Заданий інтервальний варіаційний ряд часу проїздуавтомобіля з пункту А в пункт В. Перевірити гіпотезупро нормальний розподіл при рівні значущості 0,05.T 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58ni 7 15 22 27 34 29 25 21 1839

       

      



Варіант 131. В якому випадку неможлива подія буде незалежноювід даної?2. Імовірність  отримати  замовлення  на  поїздку  унапрямку Сарн  становить 0,35,  у  напрямку Дубнастановить 0,52, а обидва ці замовлення одночасно— 0,13. Знайти дисперсію кількості замовлень.3. Автобус  запізнюється  з  імовірністю  0,15.  Знайтиймовірність того, що за 5 поїздок він запізниться 2рази.4. На  елеватор  возять  зерно  5  автомобілів  по  1,5тонни, 7 автомобілів по 2 тонни та 4 автомобілі по 3тонни.  Знайти  ймовірність  того,  що  черговийавтомобіль привезе 2 тонни зерна.5. Автомобіль  за  1  рейс  перевозить  вантаж  усередньому 4,5 т. Фактична маса вантажу у кожномурейсі  має середнє квадратичне відхилення 600 кг.Яку масу гарантовано буде перевезено за 70 рейсівз імовірністю 0,9?6. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти  математичне  сподівання  умовногоматематичного сподівання  кількості  замовлень  унапрямку Львова за умови кількості  замовлень  унапрямку Києва.7. Як  знайти  двовимірну  щільність  розподілу,  коливідома двовимірна функція розподілу?8. Задана  вибірка  кількості  замовлень  автобусів  дляекскурсій протягом 9 тижнів: 5; 1; 4; 3; 4; 2; 2; 1, 1.Оцінити  ймовірність того,  що протягом наступноготижня буде менше 2-х замовлень.40

       

      



Варіант 141. Якою  є  протилежна  подія  до  наступної:  «автобусзапізниться більше, ніж на 10 хвилин»?2. Нехай  ймовірність  того,  що  буде  замовлення  унапрямку  Дубна  0,45,  у  напрямку  Сарн  0,53,  а  вобох цих напрямках 0,31.  Знайти  ймовірність  того,що буде замовлення тільки у напрямку Дубна.3. Нехай імовірність необхідності ремонту автомобіляпротягом  року  має  імовірність  0,3.  Наближенообчислити ймовірність того, що з  1000  автомобілівпротягом року потрібно буде відремонтувати 295. 4. Функція розподілу випадкової  величини Х задана  
формулою F( t)={

0, t<3 ;
(t−3)225 , 3≤t≤8 ;1, t>8.  

Знайти M (X2) . 5. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти  дисперсію  кількості  замовлень  у  напрямкуЛьвова.6. Чому  дорівнює  умовне  математичне  сподіванняM X Y , якщо  кореляційне  відношеннядорівнює 0?7. Задана  вибірка  кількості  замовлень  автобусів  дляекскурсій протягом 9 тижнів: 5; 1; 4; 3; 4; 2; 2; 1, 1.Знайти вибіркове середнє.8. Що  таке  рівень  значущості  та  потужністьстатистичного критерію узгодженості? 41

       

      



Варіант 151. Нехай X --- кількість пасажирів у автобусі у моментприбуття  на  кінцеву  зупинку.  Тоді  випадковимиподіями будуть X+2? X=2? X<2? 2? Ø?2. Позначимо події А — буде замовлення автобуса унапрямку Дубна,  В — у  напрямку Луцька,  С  — унапрямку Києва. Виразити через А, В, С подію "будезамовлення автобуса тільки у напрямку Дубна".3. Ймовірність  того,  що пасажир їхатиме до  кінцевоїзупинки становить 0,6. Знайти ймовірність того, щоз 5 пасажирів не менше  3-х  їхатимуть  докінцевої зупинки. 4. Закон розподілу випадкової величини має вигляд X 2 3 4P 0,2 0,2 0,6Знайти її медіану.5. Нехай X, Y — некорельовані, DX=5 ;  DY=7.Знайти D(Y−X ).6. Середня  кількість  автомобілів,  які  заїжджають  наАЗС протягом  години  становить  32.  Припустивши,що  потік  автомобілів  —  найпростіший,  знайтиймовірність  того,  що  за  8  хвилин  прибуде  меншедвох автомобілів.7. За трьома вимірами часу проїзду з пункту А в пунктВ: 2 год. 18  хв.,  2  год.  20  хв.,  2  год.  21  хв.,побудувати надійний інтервал  середньоїтривалості такої поїздки з надійністю 0,6.8. В якому випадку приймається проста гіпотеза привикористанні критерію Пірсона?Варіант 161. На  елеватор  возять  зерно  6  автомобілів  по  1,5тонни, 9 автомобілів по 2 тонни та 12 автомобілів по3 тонни. Знайти ймовірність того,  що два наступніавтомобілі привезуть разом 4 тонни зерна.42

       

      



2. Нехай  P(A)=0,5,  P(B)=0,2,P(AB)=0,1.  Знайти P(A∖ B).3. Автобус  запізнюється  з  імовірністю  0,15.  Знайтиймовірність того, що за 5 поїздок він запізниться небільше, ніж 2 рази. 4. Час очікування автобуса є рівномірно розподіленоювипадковою  величиною  на  відрізку  [0,  16  (хв.)].Знайти його математичне сподівання.5. Якою  є  залежність  між  нормально  розподіленимивипадковими величинами X та Y, якщо їх коефіцієнткореляції дорівнює 0?6. Чому  дорівнює  середнє  квадратичне  відхиленнярозподілу Пуассона з параметром a ?7. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти формулу лінійної регресії Л К .8. Задана  вибірка  кількості  замовлень  автобусів  дляекскурсій протягом 9 тижнів: 5; 1; 4; 3; 4; 2; 2; 1, 1.Знайти емпіричну функцію розподілу.Варіант 171. Позначимо події  А  —буде  замовлення  автобуса  унапрямку Дубна,  В — у  напрямку Луцька,  С  — унапрямку Києва. Виразити через А, В, С подію "будезамовлення автобуса тільки у напрямку Луцька".2. Нехай  P(A)=0,5,  P(B)=0,2,P(AB)=0,1.  Знайти P(В∖ А ).3. Ймовірність  того,  що пасажир їхатиме до  кінцевоїзупинки становить 0,6. Знайти ймовірність того, що з5 пасажирів не більше  2-х  їхатимуть  до  кінцевої43

       

      



зупинки. 4. В якому випадку D(XY )=X2 DY ?5. Середня  кількість  автомобілів,  які  заїжджають  наАЗС протягом  години  становить  32.  Припустивши,що  потік  автомобілів  —  найпростіший,  знайтиймовірність  того,  що  за  8  хвилин  прибуде  одинавтомобіль.6. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти формулу лінійної регресії К Л .7. Яким є зв’язок між випадковими величинами X та Y,якщо їх кореляційне відношення дорівнює 0?8. За двома вимірами часу проїзду з пункту А в пунктВ 2 год.  18 хв.,  2 год.  20 хв.  побудувати надійнийінтервал  середньої  тривалості  такої  поїздки  знадійністю 0,8. Варіант 181. На  елеватор  возять  зерно  6  автомобілів  по  1,5тонни, 9 автомобілів по 2 тонни та 12 автомобілів по3 тонни. Знайти ймовірність того,  що два наступніавтомобілі привезуть разом 3,5 тонни зерна.2. Автобус  запізнюється  з  імовірністю  0,15.  Знайтиймовірність  того,  що  за  5  поїздок  він  запізнитьсяхоча б 1 раз.3. Закон розподілу випадкової величини має вигляд X 2 3 4P 0,2 0,5 0,3Знайти її моду.4. Середня  кількість  автомобілів,  які  заїжджають  на44

       

      



АЗС протягом  години  становить  32.  Припустивши,що  потік  автомобілів  —  найпростіший,  знайтиймовірність  того,  що  за  8  хвилин  не  прибудежодного автомобіля.5. Нехай випадкова величина Х — кількість успіхів у nвипробуваннях,  n−X  —  кількість  промахів.Спростити D(n−X ) .6. За  якою  формулою  знаходиться  функціянормального  розподілу  та  який  імовірнісний  змістмають його параметри?7. Нехай  Y=−2 X+3.  Знайти  кореляційневідношення Y на X та їх коефіцієнт кореляції.8. За трьома вимірами часу проїзду з пункту А в пунктВ:  2  год.  18  хв.,  2  год.  20  хв.,  2  год.  21  хв.,побудувати надійний інтервал  середньоїтривалості такої поїздки з надійністю 0,9.Варіант 191. Нехай  ймовірність  того,  що  буде  замовлення  унапрямку  Дубна  0,45,  у  напрямку  Сарн  0,53,  а  вобох цих напрямках 0,31.  Знайти  ймовірність  того,що буде замовлення тільки у напрямку Сарн.2. Ймовірність  того,  що пасажир їхатиме до  кінцевоїзупинки становить 0,6. Знайти ймовірність того, що з5  пасажирів  не  менше  4-х  їхатимуть  до  кінцевоїзупинки. 3. Нехай  M ( X2 )=11, M X=3.  Знайти  середнєквадратичне відхилення.4. Нехай  випадкова  величина  X  набуває  тількивід'ємних значень. Який знак мають її математичнесподівання та дисперсія?5. Вибрати  з  наступного  випадкові  події:  автобусзапізниться;  час,  на  який  запізниться  автобус;кількість пасажирів у автобусі у момент прибуття на
45

       

      



кінцеву зупинку; автобус запізниться на 10 хвилин;автобус не запізниться.6. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти ймовірність того, що у напрямку Львова  небуде замовлень.7. Нехай U=3 X−2Y+2 ;  V=5 X−2Y−4,  деX ,Y  —  незалежні  стандартні  нормальнівипадкові  величини.  Знайти  кореляційневідношення ηU /V .8. Протягом 85 тижнів фірма замовила автобус 7 разів.Оцінити  згори  ймовірність  того,  що  наступноготижня фірма замовить автобус з надійністю 0,85.Варіант 201. На  автопідприємстві  працюють  17  водіїв.  Один  ізних захворів. Знайти ймовірність того, що Петренконе захворів.2. На  елеватор  возять  зерно  6  автомобілів  по  1,5тонни, 9 автомобілів по 2 тонни та 12 автомобілів по3 тонни. Знайти ймовірність того,  що два наступніавтомобілі привезуть разом 4,5 тонни зерна.3. Автобус  запізнюється  з  імовірністю  0,15.  Знайтиймовірність того, що за 5 поїздок він запізниться 1раз. 4. Закон розподілу випадкової величини має вигляд X 2 3 4P 0,2 0,4 0,4Знайти її середнє значення. 5. Автобуси певного маршруту рухаються регулярно з46

       

      



інтервалом 18 хвилин. Знайти дисперсію часу, якийвитрачає  на  очікування  автобуса  цього  маршрутупротягом 5 робочих днів пасажир, здійснюючи по 2поїздки щоденно. (Пасажир приходить на зупинки увипадкові моменти часу.)6. Яку властивість має двовимірний закон розподілу  незалежних дискретних випадкових величин?7. Чому  дорівнює  умовне  математичне  сподіванняM X Y , якщо  кореляційне  відношення  дорівнюємодулю коефіцієнта кореляції?8. Протягом 85 тижнів фірма замовила автобус 7 разів.Оцінити  згори  ймовірність  того,  що  наступноготижня фірма замовить автобус з надійністю 0,95.Варіант 211. Імовірність  отримати  замовлення  на  поїздку  унапрямку Сарн становить 0,35, а у напрямку Дубна— 0,52.  Відомо,  що ці  події  — незалежні.  Знайтиймовірність того,  що буде замовлення у напрямкуДубна, якщо відомо, що  було  зроблено  неменше одного замовлення.2. Ймовірність  того,  що пасажир їхатиме до  кінцевоїзупинки становить 0,6. Знайти ймовірність того, що з4  пасажирів  не  більше  2-х  їхатимуть  до  кінцевоїзупинки.3. Нехай  випадкова  величина  X  набуває  значеньтільки  з  відрізка  [1,  5].  Яким  може  бути  їїматематичне сподівання?4. Чому дорівнює M ( X2 )−( MX )2 ?5. Час очікування автобуса є рівномірно розподіленоювипадковою  величиною  на  відрізку  [0,  16  (хв.)].Знайти  ймовірність  того,  що  час  очікуванняперевищить 12 хв.6. Середня  кількість  автомобілів,  які  заїжджають  наАЗС протягом години становить 8. Припустивши, що47

       

      



потік автомобілів — найпростіший, знайти середнєквадратичне  відхилення  інтервалу  часу  міжприїздами автомобілів.7. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова. Знайти коваріацію.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,358. Протягом 85 тижнів фірма замовила автобус 7разів. Оцінити згори ймовірність того, що наступного тижняфірма замовить автобус з надійністю 0,975.Варіант 221. Імовірність  отримати  замовлення  на  поїздку  унапрямку Сарн  становить  0,35,  а  у  напрямкуДубна — 0,52. Відомо, що  ці  події  ---  незалежні.Знайти ймовірність того, що буде замовленняавтобуса тільки в одному з цих напрямків.2. Нехай  P(A)=0,5,  P(B)=0,2,P(AB)=0,1.  Знайти PB(A) .3. Нехай  імовірність  виходу  з  ладу  автомобіляпротягом  дня  має  імовірність  0,001.  Наближенообчислити  ймовірність  того,  що  з  500  автомобіліввийде з ладу 3.4. Нехай  DX=0  та  DY=0.  Якими  є  в  цьому  випадкувипадкові величини X та Y? Знайти для них D(XY).5. Середня  кількість  автомобілів,  які  заїжджають  наАЗС протягом  години  становить  32.  Припустивши,що  потік  автомобілів  —  найпростіший,  знайтиймовірність  того,  що за  8  хвилин  прибуде  більшедвох автомобілів.6. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.
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К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти  умовне  математичне  сподівання  кількостізамовлень  у  напрямку  Києва  за  умови,  що  внапрямку Львова буде одне замовлення.7. Яких  значень  може  набувати  коефіцієнт  кореляціїлінійно залежних випадкових величин?8. Задана  вибірка  кількості  замовлень  автобусів  дляекскурсій протягом 9 тижнів: 5; 1; 4; 3; 4; 2; 2; 1, 1.Який обсяг вибірки? Варіант 231. Імовірність  отримати  замовлення  на  поїздку  унапрямку Сарн становить 0,35, а у напрямку Дубна— 0,52.  Відомо,  що ці  події  — незалежні.  Знайтиймовірність того,  що буде замовлення у  напрямкуСарн, якщо відомо, що було зроблено  не  меншеодного замовлення.2. Автобус  запізнюється  з  імовірністю  0,15.  Знайтиймовірність того, що за 5 поїздок він запізниться небільше, ніж 1 раз. 3. Автомобіль  за  1  рейс  перевозить  вантаж  усередньому 4,5 т. Фактична маса вантажу у кожномурейсі  має середнє квадратичне відхилення 600 кг.Знайти  ймовірність  того,  що  за  80  рейсів  будеперевезено менше 444 т. вантажу. 4. Нехай  випадкова  величина  Х  набуває  значеньтільки з проміжку [-2; 2]. Знайти значення її функціїрозподілу в точках -3 та 5.5. Який  геометричний  зміст  математичногосподівання? 6. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.49

       

      



К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти коефіцієнт кореляції.7. Задана  вибірка  кількості  замовлень  автобусівдля екскурсій протягом 9 тижнів:  5;  1;  4;  3;  4;  2;  2;  1,  1.Знайти вибіркову моду. Варіант 241. Позначимо події А ---  буде замовлення автобуса унапрямку Дубна,  В ---  у  напрямку Луцька,  С  ---  унапрямку Києва. Виразити  через  А,  В,  С  подію"не буде замовлення автобуса в  жодному  з  цихтрьох напрямків".2. На  елеватор  возять  зерно  6  автомобілів  по  1,5тонни, 9 автомобілів по 2 тонни та 12 автомобілів по3 тонни. Знайти ймовірність  того,  що  два  наступніавтомобілі привезуть разом 3 тонни зерна.3. Нехай P(A) =0,5, P(B)=0,2, P(AB)=0,1. Знайти PA(B).4. Випадкові  величини  Х ---  виручка  в  неділю,  Y ---виручка в суботу не є незалежними. Чому дорівнюєматематичне сподівання їх різниці?5. Який  розподіл  мають  проміжки  між  подіяминайпростішого потоку подій?6. Відома кореляційна матриця К(X, Y)3 -2-2 5Обчислити коефіцієнт кореляції. 7. Автомобіль  за  1  рейс  перевозить  вантаж  усередньому 4,5 т. Фактична маса вантажу у кожномурейсі  має середнє квадратичне відхилення 600 кг.Знайти ймовірність того, що за  80  рейсів  загальна50

       

      



маса  перевезеного  вантажу  відхилиться  відматематичного сподівання не більш, як на 7 т.8. Задана  вибірка  кількості  замовлень  автобусів  дляекскурсій протягом 9 тижнів: 5; 1; 4; 3; 4; 2; 2; 1, 1.Оцінити  ймовірність того,  що протягом наступноготижня буде більше 2-х замовлень.Варіант 251. На  елеватор  возять  зерно  5  автомобілів  по  1,5тонни, 7 автомобілів по 2 тонни та 4 автомобілі по 3тонни.  Знайти  ймовірність  того,  що  черговийавтомобіль привезе менше 2 тонн зерна.2. Імовірність  отримати  замовлення  на  поїздку  унапрямку Сарн становить 0,35, а у напрямку Дубна— 0,52.  Відомо,  що ці  події  — незалежні.  Знайтиймовірність того,  що буде замовлення у напрямкуДубна, якщо відомо, що  було  зроблено  рівноодне замовлення.3. Виникла несправність автобуса одного з двох типів.Ймовірність несправності типу А 0,62, а типу В —0,43. При несправності типу А автобус не встигнутьвчасно відремонтувати  з  імовірністю  0,37,  а  принесправності типу B —  з  імовірністю  0,79.  Знайтиймовірність  того,  що  автобус  не  буде  вчасновідремонтований.4. Які  з  наступних  числових  характеристик  єневід’ємними  для  довільних  випадкових  величин:початковий  момент  4-го  порядку;  мода;  медіана;асиметрія; ексцес?5. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,3551

       

      



Знайти  математичне  сподівання  суми  кількостізамовлень у напрямках Києва та Львова.6. Транспорт  рухається  регулярно  з  однаковимиінтервалами  часу.  Який  розподіл  має  час  йогоочікування?7. Відомі  МX=3;  MY=5;  ρ(X,Y)=0,85;  DX=7;  DY=6.Знайти формулу лінійної регресії Y X .8. Задана  вибірка  кількості  замовлень  автобусів  дляекскурсій протягом 9 тижнів: 5; 1; 4; 3; 4; 2; 2; 1, 1.Знайти вибіркову дисперсію.Варіант 261. Позначимо події А — буде замовлення автобуса унапрямку Дубна,  В — у  напрямку Луцька,  С  — унапрямку Києва. Виразити  через  А,  В,  С  подію"буде  замовлення  автобуса  в  усіх  цих  трьохнапрямках".2. Знайти ймовірність того, що з 9 постійних клієнтів,які роблять замовлення незалежно один від одногоз однаковою ймовірністю 0,3, завтра троє зроблятьзамовлення.3. Автобус може запізнитися більше,  ніж на 15 хв.  зімовірністю 0,12; від 10 до 15 хв. з імовірністю 0,03;від 5 до 10  хв.  з  імовірністю  0,05;  до  5  хв.  зімовірністю 0,14, а може, звичайно,  і  прийтивчасно. Відомо, що автобус запізнюється більше,ніж  на  5  хв.  Якою стала  ймовірність  того,  що  вінзапізниться більше, ніж на 15 хв.?4. Чому дорівнює дисперсія математичного сподіваннявипадкової величини?5. Який  розподіл  має  кількість  подій  найпростішогопотоку подій в заданому інтервалі часу?6. Нехай U=3 X−2Y+2 ;V=5 X−2 Y−4, де  X,  Y—  незалежні  стандартні  нормальні  випадковівеличини. Знайти їх коваріацію cov (U , V ).52

       

      



7. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти математичне сподівання кількості замовленьу напрямку Львова.8. Протягом  125  тижнів  фірма  замовила  автобус  13разів. Імовірність того, що наступного тижня фірмазамовить автобус,  позначимо p.  Знайти надійністьоднобічного надійного інтервалу 0<p< 0,15.Варіант 271. На  елеватор  возять  зерно  5  автомобілів  по  1,5тонни, 7 автомобілів по 2 тонни та 4 автомобілі по 3тонни.  Знайти  ймовірність  того,  що  черговийавтомобіль привезе більше 2 тонн зерна.2. Імовірність  отримати  замовлення  на  поїздку  унапрямку Сарн  становить 0,35,  у  напрямку Дубнастановить 0,52, а обидва ці замовлення одночасно—  0,13.  Знайти  ймовірність  того,  що  будезамовлення у напрямку Сарн, якщо відомо, що булозроблено не менше одного замовлення.3. Функція розподілу  випадкової  величини  Х задана
формулою F( t)={

0, t<3 ;
(t−3)225 , 3≤t≤8 ;1, t>8.  

Знайти її математичне сподівання. 4. Відома кореляційна матриця К(X, Y).3 -2-2 553

       

      



Знайти D(3Y+2X).5. Чому дорівнює M7 та D7 ?6. Автобуси певного маршруту рухаються регулярно зінтервалом  18  хвилин.  Знайти  середнє  значеннякількості часу,  який  витрачає  на  очікуванняавтобуса цього маршруту протягом  5  робочихднів  пасажир,  здійснюючи  по  2  поїздки  щоденно.(Пасажир  приходить  на  зупинки  у  випадковімоменти часу.)7. За двома вимірами часу проїзду з пункту А в пунктВ 2 год. 18 хв.,  2 год.  20 хв.,  побудувати надійнийінтервал  середньої  тривалості  такої  поїздки  знадійністю 0,6.8. Як обчислюється статистика ^χ2?Варіант 281. Якою є протилежна подія  до наступної:  «Анатолійприбуде завтра до Рівного автобусом»?2. Позначимо події А — буде замовлення автобуса унапрямку Дубна,  В — у  напрямку Луцька,  С  — унапрямку Києва. Виразити  через  А,  В,  С  подію"буде замовлення автобуса рівно в двох із цих трьохнапрямків".3. На  автопідприємстві  є  3  автобуси  класу  А,  7автобусів  класу  В  та  4  автобуси  класу  С.Ймовірність потреби у ремонті для автобусів класуА становить 0,02, класу В — 0,03, а класу С — 0,08.Знайти  ймовірність  того,  що  навмання  вибранийавтобус,  що потребує ремонту,  належить до класуА.4. Закон розподілу випадкової величини має вигляд X 2 3 4P 0,2 0,5 0,3Знайти її дисперсію. 54

       

      



5. Які  з  числових  характеристик  не  змінюються  придодаванні до випадкової величини будь-якої сталої:асиметрія?  Центральний  момент  6-го  порядку?Початковий  момент  5-го  порядку?  Початковиймомент 4-го порядку? Ексцес? Дисперсія? Середнєквадратичне відхилення? Математичне сподівання?Мода? Медіана?6. Автомобіль  за  1  рейс  перевозить  вантаж  усередньому 4,5 т. Фактична маса вантажу у кожномурейсі  має середнє квадратичне відхилення 600 кг.Знайти  ймовірність  того,  що  за  80  рейсів  будеперевезено не менше 444 т. вантажу. 7. Нехай коваріація  випадкових  величин  X та  Yдорівнює  2;  DX=5 ;  DY=7.  ЗнайтиD(3Y+2 X) .8. Задана  вибірка  кількості  замовлень  автобусів  дляекскурсій протягом 9 тижнів: 5; 1; 4; 3; 4; 2; 2; 1, 1.Оцінити  математичне  сподівання  кількостізамовлень протягом тижня.Варіант 291. Позначимо події А — буде замовлення автобуса унапрямку Дубна,  В — у  напрямку Луцька,  С  — унапрямку Києва. Виразити через А, В, С подію "будезамовлення автобуса тільки в одному з цих трьохнапрямків".2. Є  4  великих  автобуси  та  6  маленьких.  Скількомаспособами  з  них  можна  вибрати  2  великі  та  4маленьких?3. Виразити  ймовірність  P(X≥t)  через  щільністьрозподілу  абсолютно  неперервної  випадковоївеличини X.4. Синоптики  прогнозують  наступного  дня  дощ  зімовірністю  0,35.  У  випадку  дощу  автобусзапізниться з імовірністю 0,6, а якщо дощу не буде,55

       

      



то  з  імовірністю  0,08.  Яка  ймовірність  запізненняавтобуса наступного дня? 5. Яких значень може набувати коефіцієнт кореляції? 6. Середня  кількість  автомобілів,  які  заїжджають  наАЗС протягом години становить 8. Припустивши, щопотік  автомобілів  —  найпростіший,  знайтидисперсію  інтервалу  часу  між  приїздамиавтомобілів.7. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти  умовне  математичне  сподівання  кількостізамовлень  у  напрямку  Львова  за  умови,  що  внапрямку Києва не буде замовлень.8. Задана  вибірка  кількості  замовлень  автобусів  дляекскурсій протягом 9 тижнів: 5; 1; 4; 3; 4; 2; 2; 1, 1.Оцінити ймовірність того, що наступного тижня буде2 замовлення. Варіант 301. Нехай P(A)=0,4, P(B)=0,2, P(AB)=0,1.Знайти P(AUB).2. На  автопідприємстві  є  3  автобуси  класу  А,  7автобусів  класу  В  та  4  автобуси  класу  С.Ймовірність потреби у ремонті для автобусів класуА становить 0,02, класу В — 0,03, а класу С — 0,08.Знайти  ймовірність  того,  що  навмання  вибранийавтобус,  що потребує ремонту,  належить до класуВ.3. Синоптики  прогнозують  наступного  дня  сніг  зімовірністю 0,35. У випадку снігу тривалість поїздкизбільшиться  з  4  годин  до  4  год  25  хв.  Знайти56

       

      



математичне сподівання тривалості поїздки.4. Що називається комбінацією?5. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти ймовірність того, що у напрямку Києва  небуде замовлень.6. Автобуси певного маршруту рухаються регулярно зінтервалом 18 хвилин. Знайти середнє квадратичневідхилення часу,  який  витрачає  на  очікуванняавтобуса цього маршруту протягом 5 робочих днівпасажир,  здійснюючи  по  2  поїздки  щоденно.(Пасажир  приходить  на  зупинки  у  випадковімоменти часу.)7. Чому  дорівнює  умовне  математичне  сподіванняM X Y , якщо  випадкові  величини  X та  Y —незалежні?8. Протягом 85 тижнів фірма замовила автобус 7 разів.Оцінити  згори  ймовірність  того,  що  наступноготижня фірма замовить автобус з надійністю 0,999.Варіант 311. Позначимо події А — буде замовлення автобуса унапрямку Дубна,  В — у  напрямку Луцька,  С  — унапрямку Києва. Виразити через А, В, С подію "будезамовлення автобуса  тільки у напрямках Дубна таКиєва".2. Є  6  вільних  водіїв  та  4  автобуси.  Скількомаспособами для виконання спеціального замовленняможна вибрати водія та автобус?3. На  автопідприємстві  є  3  автобуси  класу  А,  7автобусів  класу  В  та  4  автобуси  класу  С.57

       

      



Ймовірність потреби у ремонті для автобусів класуА становить 0,02, класу В — 0,03, а класу С — 0,08.Знайти  ймовірність  того,  що  навмання  вибранийавтобус,  що потребує ремонту,  належить до класуС. 4. Незалежні  випадкові  величини  Х — виручка,  Y —плата  за  бензин.  Чому  дорівнює  математичнесподівання їх різниці?5. Виразити  ймовірність  P(t1≤X<t2)  черезщільність  розподілу  абсолютно  неперервноївипадкової величини X.6. Знайти  кореляційне  відношення ηY /X ,  якщоDY=3,  D M X Y=2.7. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти  математичне  сподівання  добутку  кількостізамовлень у напрямках Києва та Львова.8. Протягом  року  реєструвалася  кількість  замовленьавтобуса  на  вихідних.  Перевірити  гіпотезу  пророзподіл Пуассона при рівні значущості 0,1.i 0 1 2 3 4 5 6 7ni 15 11 7 6 5 4 3 1
Варіант 321. Позначимо події А — буде замовлення автобуса унапрямку Дубна,  В — у  напрямку Луцька,  С  — унапрямку Києва. Виразити через А, В, С подію "будезамовлення автобуса  тільки у напрямках Дубна таЛуцька". 58

       

      



2. Є 3  великих автобуси та  7  маленьких.  Вибираютьнавмання (не враховуючи розмірів) 5 автобусів. Якаймовірність того, що серед них виявиться рівно 2великих?3. Автобус може запізнитися більше,  ніж на 15 хв.  зімовірністю 0,12; від 10 до 15 хв. з імовірністю 0,03;від 5 до 10  хв.  з  імовірністю  0,05;  до  5  хв.  зімовірністю 0,14, а може, звичайно,  і  прийтивчасно. Відомо, що автобус запізнився. Якою сталаймовірність того, що він запізниться більше, ніж на15 хв.?4. Нехай   Х та  Y — незалежні  випадкові  величини.Спростити D(3X-2Y).5. Який  розподіл  має  кількість  промахів  до  першогоуспіху?6. Яку властивість має двовимірна щільність розподілуу випадку незалежних компонент?7. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,3Знайти  умовне  математичне  сподівання  кількостізамовлень  у  напрямку  Львова  за  умови,  що  внапрямку Києва буде одне замовлення.8. Задана  вибірка  кількості  замовлень  автобусів  дляекскурсій протягом 9 тижнів: 5; 1; 4; 3; 4; 2; 2; 1, 1.Знайти вибіркову медіану.Варіант 331. На  елеватор  возять  зерно  5  автомобілів  по  1,5тонни, 7 автомобілів по 2 тонни та 4 автомобілі по 3тонни.  Знайти  ймовірність  того,  що  черговийавтомобіль привезе не менше 2 тонн зерна.59

       

      



2. Обчислити A53 .3. Імовірність  отримати  замовлення  на  поїздку  унапрямку Сарн  становить 0,35,  у  напрямку Дубнастановить 0,52, а обидва ці замовлення одночасно—  0,13.  Знайти  ймовірність  того,  що  будезамовлення у напрямку Сарн, якщо відомо, що булозроблено рівно одне замовлення.4. Нехай випадкова величина Х — кількість успіхів у n випробуваннях,  n−X  —  кількість  промахів.Спростити M (n−X ).5. Нехай коефіцієнт  кореляції  випадкових величин  Xта Y дорівнює 0,7; DX=5; DY=7. Знайти D(3Y+2X).6. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,35Знайти  дисперсію  умовного  математичногосподівання кількості замовлень у напрямку Києва заумови кількості замовлень у напрямку Львова.7. Яка  числова  характеристика  дорівнює  0  длясиметричного  розподілу  відносно  вертикальноїпрямої, що проходить через моду?8. Заданий  інтервальний  варіаційний  ряд  часуочікування  автобуса  пасажирами  на  різнихмаршрутах. Перевірити гіпотезу про рівномірний навідрізку [0, 18] розподіл при рівні значущості 0,05.T 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18ni 25 18 20 17 14 19 15 11 18
60

       

      



Варіант 341. Нехай  імовірність  того,  що  буде  замовленняавтобуса у напрямку Дубна  P(A)  =0,4,  у  напрямкуЛуцька  P(B)=0,2,  у  напрямку  Києва  P(С)=0,3.Припустивши,  що  ці  три  події  —  незалежні  всукупності,  знайти  ймовірність  того,  що  будезамовлення автобуса в усіх цих трьох напрямках.2. Ймовірність  того,  що пасажир їхатиме до  кінцевоїзупинки становить 0,6. Знайти ймовірність того, щоз 4 пасажирів не менше 3-х їхатимуть до кінцевоїзупинки. 3. Закон розподілу випадкової величини має вигляд X 2 3 4P 0,2 0,5 0,3Знайти її функцію розподілу.4. Чому  дорівнює  математичне  сподіванняпоказникового розподілу з параметром λ?5. Відомі  МX=3;  MY=5;  ρ(X,Y)=0,85;  DX=7;  DY=6.Знайти формулу лінійної регресії XY .6. Час очікування автобуса є рівномірно розподіленоювипадковою  величиною  на  відрізку  [0,  14  (хв.)].Знайти його дисперсію.7. За трьома вимірами часу проїзду з пункту А в пунктВ  :  2  год.  18  хв.,  2  год.  20  хв.,  2  год.  21  хв.,побудувати надійний інтервал середньої тривалостітакої поїздки з надійністю 0,8.8. Випадкова величина є сталою, тобто з імовірністю 1набуває одного й того ж значення, якщо дорівнює 0:її  середнє  квадратичне  відхилення?  Математичнесподівання?  Асиметрія?  Ексцес?  Початковиймомент  4-го  порядку?  Центральний  момент  6-гопорядку?  Початковий  момент  5-го  порядку?Центральний  момент  3-го  порядку?  Медіана?Мода? Дисперсія? 61

       

      



Варіант 351. Імовірність  замовлення  автомобіля  кожним  із  7клієнтів становить 0,2. Обчислити ймовірність того,що буде рівно 3 замовлення.2. Імовірність  отримати  замовлення  на  поїздку  унапрямку Сарн  становить 0,35,  у  напрямку Дубнастановить 0,52, а обидва ці замовлення одночасно—  0,13.  Знайти  ймовірність  того,  що  будезамовлення  у  напрямку  Дубна,  якщо  відомо,  щобуло зроблено не менше одного замовлення.3. Вибрати з наступного випадкові  величини:  автобусзапізниться;  час,  на  який  запізниться  автобус;кількість пасажирів у автобусі у момент прибуття накінцеву зупинку; автобус запізниться на 10 хвилин;автобус не запізниться.4. Нехай випадкова величина Х — кількість пасажиріву  автобусі.  Вони заплатили  за  проїзд  сХ гривень.Спростити D(сX ) .5. Середня  кількість  автомобілів,  які  заїжджають  наАЗС протягом  години  становить  32.  Припустивши,що  потік  автомобілів  —  найпростіший,  знайтиймовірність  того,  що  за  8  хвилин  прибуде  дваавтомобілі.6. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках Києва та Львова. Знайти закон розподілукількості замовлень у напрямку Львова.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,357. Яким є зв’язок між випадковими величинами X та Y,якщо їх кореляційне відношення дорівнює 1?8. Протягом 85 тижнів фірма замовила автобус 7 разів.Оцінити  згори  ймовірність  того,  що  наступноготижня фірма замовить автобус з надійністю 0,99.62

       

      



Варіант 361. Властивість імовірностей протилежних подій.2. Імовірність  отримати  замовлення  на  поїздку  унапрямку Сарн становить 0,35, а у напрямку Дубна— 0,52.  Відомо,  що ці  події  — незалежні.  Знайтиймовірність того,  що буде замовлення у  напрямкуСарн,  якщо відомо,  що було зроблено рівно однезамовлення.3. Автобус  запізнюється  з  імовірністю  0,15.  Знайтиймовірність того, що за 5 поїздок він запізниться неменше, ніж 2 рази.4. Функція  розподілу  випадкової  величини  Х  заданаформулою F( t)={ 0, t<0 ;5 t , 0≤t≤0,2 ;1, t>0,2.  
Знайти ймовірність P(0,3≤X<0,4 ).5. Задано  закон  розподілу  кількості  замовлень  унапрямках  Києва  та  Львова.  Знайти  математичнесподівання кількості замовлень у напрямку Києва.К\Л 0 10 0,1 0,251 0,3 0,356. Нехай коефіцієнт  кореляції  випадкових величин  Xта Y дорівнює 0,7; DX=5; DY=7. Знайти D(Y-X).7. Чим кращою є виправлена дисперсія від вибіркової?8. Заданий інтервальний варіаційний ряд часу проїздуавтомобіля з пункту А в пункт В. Перевірити гіпотезупро  рівномірний  на  відрізку  [40,  58]  розподіл  прирівні значущості 0,05.T 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58ni 7 15 22 27 34 29 25 21 18
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Таблиця значень функції ЛапласаФ(x )= 1
√2π∫0x e−u22 du
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0 0,000 0,004 0,008 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,032 0,036

0,1 0,040 0,044 0,048 0,052 0,056 0,060 0,064 0,067 0,071 0,075

0,2 0,079 0,083 0,087 0,091 0,095 0,099 0,103 0,106 0,110 0,114

0,3 0,118 0,122 0,126 0,129 0,133 0,137 0,141 0,144 0,148 0,152

0,4 0,155 0,159 0,163 0,166 0,170 0,174 0,177 0,181 0,184 0,188

0,5 0,191 0,195 0,198 0,202 0,205 0,209 0,212 0,216 0,219 0,222

0,6 0,226 0,229 0,232 0,236 0,239 0,242 0,245 0,249 0,252 0,255

0,7 0,258 0,261 0,264 0,267 0,270 0,273 0,276 0,279 0,282 0,285

0,8 0,288 0,291 0,294 0,297 0,300 0,302 0,305 0,308 0,311 0,313

0,9 0,316 0,319 0,321 0,324 0,326 0,329 0,331 0,334 0,336 0,339

1,0 0,341 0,344 0,346 0,348 0,351 0,353 0,355 0,358 0,360 0,362

1,1 0,364 0,367 0,369 0,371 0,373 0,375 0,377 0,379 0,381 0,383

1,2 0,385 0,387 0,389 0,391 0,393 0,394 0,396 0,398 0,400 0,401

1,3 0,403 0,405 0,407 0,408 0,410 0,411 0,413 0,415 0,416 0,418

1,4 0,419 0,421 0,422 0,424 0,425 0,426 0,428 0,429 0,431 0,432

1,5 0,433 0,434 0,436 0,437 0,438 0,439 0,441 0,442 0,443 0,444

1,6 0,445 0,446 0,447 0,448 0,449 0,451 0,452 0,453 0,454 0,454

1,7 0,455 0,456 0,457 0,458 0,459 0,460 0,461 0,462 0,462 0,463

1,8 0,464 0,465 0,466 0,466 0,467 0,468 0,469 0,469 0,470 0,471

1,9 0,471 0,472 0,473 0,473 0,474 0,474 0,475 0,476 0,476 0,477

2,0 0,477 0,478 0,478 0,479 0,479 0,480 0,480 0,481 0,481 0,482

2,1 0,482 0,483 0,483 0,483 0,484 0,484 0,485 0,485 0,485 0,486

2,2 0,486 0,486 0,487 0,487 0,487 0,488 0,488 0,488 0,489 0,489

2,3 0,489 0,490 0,490 0,490 0,490 0,491 0,491 0,491 0,491 0,492

2,4 0,492 0,492 0,492 0,492 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,494

2,5 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495

2,6 0,495 0,495 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496

2,7 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497

2,8 0,497 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498

2,9 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,499 0,499 0,499

3,0 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499

3,1 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499

3,2 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499

3,3 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500

       

      



Таблиця квантилів хі-квадрат розподілу
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рівень\ст.в. 1 2 3 4 5 6 70,0005 12,116 15,202 17,73 19,997 22,105 24,1028 26,0180,001 10,828 13,816 16,2662 18,467 20,515 22,4577 24,3220,002 9,5495 12,429 14,7955 16,924 18,907 20,7912 22,6010,0025 9,1406 11,983 14,3203 16,424 18,386 20,2494 22,040,003 8,8075 11,618 13,9314 16,014 17,958 19,8047 21,580,005 7,8794 10,597 12,8382 14,86 16,75 18,5476 20,2780,01 6,6349 9,2103 11,3449 13,277 15,086 16,8119 18,4750,02 5,4119 7,824 9,83741 11,668 13,388 15,0332 16,6220,025 5,0239 7,3778 9,3484 11,143 12,833 14,4494 16,0130,05 3,8415 5,9915 7,81473 9,4877 11,07 12,5916 14,0670,08 3,0649 5,0515 6,75869 8,3365 9,8366 11,2835 12,6910,1 2,7055 4,6052 6,25139 7,7794 9,2364 10,6446 12,0170,2 1,6424 3,2189 4,64163 5,9886 7,2893 8,55806 9,80320,3 1,0742 2,4079 3,66487 4,8784 6,0644 7,23114 8,38340,4 0,7083 1,8326 2,94617 4,0446 5,1319 6,21076 7,28320,5 0,4549 1,3863 2,36597 3,3567 4,3515 5,34812 6,34580,9995 4E-07 0,001 0,01528 0,0639 0,1581 0,29941 0,48490,999 2E-06 0,002 0,0243 0,0908 0,2102 0,38107 0,59850,998 6E-06 0,004 0,03868 0,1292 0,2801 0,48641 0,74110,9975 1E-05 0,005 0,04494 0,1449 0,3075 0,52657 0,79450,997 1E-05 0,006 0,05081 0,1591 0,3319 0,56201 0,84120,995 4E-05 0,01 0,07172 0,207 0,4117 0,67573 0,98930,99 0,0002 0,0201 0,11483 0,2971 0,5543 0,87209 1,2390,98 0,0006 0,0404 0,18483 0,4294 0,7519 1,13442 1,56430,975 0,001 0,0506 0,2158 0,4844 0,8312 1,23734 1,68990,95 0,0039 0,1026 0,35185 0,7107 1,1455 1,63538 2,16730,92 0,0101 0,1668 0,49495 0,9315 1,439 1,99672 2,59210,9 0,0158 0,2107 0,58437 1,0636 1,6103 2,20413 2,83310,8 0,0642 0,4463 1,00517 1,6488 2,3425 3,07009 3,82230,7 0,1485 0,7133 1,42365 2,1947 2,9999 3,82755 4,67130,6 0,275 1,0217 1,86917 2,7528 3,6555 4,57015 5,4932

       

      



Таблиця квантилів t- розподілу та N(0, 1)
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Однобічні квантилі0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,0025 0,001 0,001 0,00025Двобічні квантиліст.в 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001 0,00051 3,078 6,314 12,71 31,821 63,66 127,32 318,31 637 1273,242 1,886 2,92 4,303 6,9646 9,925 14,089 22,327 31,6 44,70463 1,638 2,353 3,182 4,5407 5,841 7,4533 10,215 12,92 16,32634 1,533 2,132 2,776 3,7469 4,604 5,5976 7,1732 8,61 10,30635 1,476 2,015 2,571 3,3649 4,032 4,7733 5,8934 6,869 7,975656 1,44 1,943 2,447 3,1427 3,707 4,3168 5,2076 5,959 6,788347 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,0293 4,7853 5,408 6,081768 1,397 1,86 2,306 2,8965 3,355 3,8325 4,5008 5,041 5,617419 1,383 1,833 2,262 2,8214 3,25 3,6897 4,2968 4,781 5,2906510 1,372 1,812 2,228 2,7638 3,169 3,5814 4,1437 4,587 5,0489711 1,363 1,796 2,201 2,7181 3,106 3,4966 4,0247 4,437 4,8633312 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,4284 3,9296 4,318 4,7164613 1,35 1,771 2,16 2,6503 3,012 3,3725 3,852 4,221 4,5974614 1,345 1,761 2,145 2,6245 2,977 3,3257 3,7874 4,14 4,4991615 1,341 1,753 2,131 2,6025 2,947 3,286 3,7328 4,073 4,4166116 1,337 1,746 2,12 2,5835 2,921 3,252 3,6862 4,015 4,3463517 1,333 1,74 2,11 2,5669 2,898 3,2224 3,6458 3,965 4,2858318 1,33 1,734 2,101 2,5524 2,878 3,1966 3,6105 3,922 4,2331719 1,328 1,729 2,093 2,5395 2,861 3,1737 3,5794 3,883 4,1869420 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,1534 3,5518 3,85 4,1460321 1,323 1,721 2,08 2,5176 2,831 3,1352 3,5272 3,819 4,1095822 1,321 1,717 2,074 2,5083 2,819 3,1188 3,505 3,792 4,076924 1,318 1,711 2,064 2,4922 2,797 3,0905 3,4668 3,745 4,0207426 1,315 1,706 2,056 2,4786 2,779 3,0669 3,435 3,707 3,9742228 1,313 1,701 2,048 2,4671 2,763 3,0469 3,4082 3,674 3,9350630 1,31 1,697 2,042 2,4573 2,75 3,0298 3,3852 3,646 3,9016450 1,299 1,676 2,009 2,4033 2,678 2,937 3,2614 3,496 3,7231480 1,292 1,664 1,99 2,3739 2,639 2,887 3,1953 3,416 3,62884100 1,29 1,66 1,984 2,3642 2,626 2,8707 3,1737 3,39 3,59834120 1,289 1,658 1,98 2,3578 2,617 2,8599 3,1595 3,373 3,57825150 1,287 1,655 1,976 2,3515 2,609 2,8492 3,1455 3,357 3,55837∞ 1,282 1,645 1,96 2,3267 2,576 2,8077 3,091 3,291 3,4819(в останньому рядку квантилі станд.  нормального розподілу)
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