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احتمال غیر هم شانس

نتایج بسیاری از آزمایش ها و اتفاق هایی که در
آینده رخ می دهند ،از قبل مشخص نیست ولی
می توان شانس یا احتمال وقوع آنها را از قبل
تعیین کرد .مث ًال در پرتاب یک تاس سالم ،شانس
مشاهده هرکدام از اعداد با یکدیگر برابر هستند
ولی در مسابقه های گروهی ،شانس قهرمانی
تیم ها ،لزوم ًا با یکدیگر برابر نیست .قبل از برگزاری جام جهانی  2014فوتبال ،شانس قهرمانی تیم ها
به صورت زیر مشخص شده بود:
تیم

برزیل آرژانتین آلمانی

اسپانیا

بلژیک

فرانسه

کلمبیا

هلند

احتمال قهرمانی 0/043 0/043 0/047 0/066 0/125 0/166 0/181 0/25

بقیه تیم ها

0/079

و جالب این است که چهار تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی ،از هشت تیم نخست جدول باال بودند.
دنیای پیرامون ما سرشار از پیشامدهای غیرهم شانس است .به نظر شما احتمال بارش باران و آفتابی
بودن هوا در تمام روزهای سال با یکدیگر برابر است؟
فعالیت

در یک مکعب ،روی سه وجه آن عدد  ١نوشته شده است .همچنین
عدد  ٢روی دو وجه و عدد  ٣روی وجه باقی مانده قرار گرفته است.اگر
این مکعب به هوا پرتاب شود،
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فضای نمونه ای این آزمایش تصادفی را بنویسید.

}S = {..., ..., ...

 1فصل دوم:

 ٢با توجه به اینکه عدد  ١روی سه وجه این مکعب قرار دارد ،احتمال اینکه این عدد بعد از پرتاب دیده شود را به دست
آورید.
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= ){1} ⇒ P(A
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آیا می توانید از رابطه ) P(A) = n(Aبرای محاسبه احتمال وقوع پیشامد  Aاستفاده کنید؟ چرا؟
)n(S
هر زیرمجموعه تک عضوی از فضای نمونه ای را یک پیشامد ساده می گوییم .در پیشامدهای ساده ،معمو ًال به جایP({a}) ،
می نویسیم ).P(a
 ٣مشابه قسمت قبل ،یعنی با توجه به تعداد وجوهی از مکعب که اعداد  ٢و  ٣روی آنها نوشته شده اند ،احتمال وقوع
پیشامدهای ساده } B = {2و } C = {3را به دست آورید.
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=
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...
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آیا احتمال وقوع پیشامدهای ساده  B ، Aو  Cبا یکدیگر برابرند؟ توضیح دهید
به کمک نتایج قسمت های قبل ،مجموع تمام پیشامدهای ساده را به دست آورید.
P(1) + P(2) + P(3) = ... + ... + ... = ...

 ٦اگر } D = {1,2پیشامد مشاهده اعداد  ١یا  ٢در پرتاب تاس باشد P(D) ،را به دست آورید .این مقدار را با )P(1) + P(2
مقایسه کنید .همان طور که در فعالیت باال مشاهده می کنید ،در فضای نمونه ای  ،Sاحتمال وقوع پیشامدهای ساده با یکدیگر
برابر نیستند.
هرگاه حداقل دو پیشامد ساده از فضای نمونه ای } S= {s1, s2, ..., snاحتمال نابرابر داشته باشند S ،را فضای
نمونه ای با احتمال غیرهم شانس می گوییم.
در احتمال غیرهم شانس نیز مانند احتمال هم شانس که در سال های گذشته خوانده ایم ،خواص زیر برقرار هستند:
در فضای نمونهای متناهی با احتمال غیرهمشانس ،اگر } S= {s1, s2, ..., snفضای نمونهای و }A= {a1, a2, ..., ak
یک زیرمجموعه  kعضوی  Sباشد ،همواره داریم:
0≤ P(A) ≤ 1 1
P(S) = 1 ٢
P(A) = P(a1) + P(a2) + ... + P(ak) ٣
با استفاده از خاصیت ( )٢و ( )٣می توانیم نتیجه زیر را بگیریم:

P(S) = P(a1) + P(a2) + ... + P(an) = 1

مثال :در یک مسابقه چهارجانبه فوتبال ،تیم های  c, b, aو  dحضور دارند .اگر احتمال قهرمانی تیم های  b, aو  cبا
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یکدیگر برابر باشند ولی احتمال قهرمانی تیم  ،dدو برابر هریک از تیم های دیگر باشد ،احتمال قهرمانی هریک از تیم ها را
به دست می آوریم.
فرض کنید احتمال قهرمانی تیم  x ،aباشد ،یعنی  .P(a) = xاز آنجایی که شانس قهرمانی تیم های  b, aو  cبرابرند ،پس
 P(b) = P(c) = xاز سوی دیگر احتمال قهرمانی تیم  ،dدو برابر تیم های دیگر است ،پس  .P(d) = 2P(a) = 2xبا توجه
به اینکه فضای نمونه ای در این مسئله } S = {a, b, c, dاست ،بنابراین
P(a) + P(b) + P(c) + P(d) = 1
با جایگذاری احتمالهای باال برحسب  ،xبه تساوی  x + x + x + 2x = 1میرسیم .پس  5x = 1و در نتیجه
احتمال قهرمانی هریک از تیمها عبارت است از

1
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= ) P(a) = P(b) = P(cو

2
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= ).P(d
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=  .xبنابراین

کار در کالس

 1در یک آزمایش تصادفی S = {x, y, z} ،فضای نمونهای است .اگر  P({x, y}) = 2و  ،P({x, z}) = 1احتمال وقوع هریک از
2
3
پیشامدهای ساده را به دست آورید.
با تـوجه به ایـنکه  y, xو  zهمه اعـضای فـضای نـمونـه ای هستند ،بنابراین .P(x) + P(y) + P(z) = 1هـمچنین با توجه بـه
فـرض

2
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= )} ،P({x, yپـس

از سوی دیگر،

1
2
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= ) ،P(x) + P(yبنابراین با توجه به تساوی باال،

= )} ،P({x, zپس
2
3

1
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= ) .P(x) +P(zاز قراردادن

1
3

...
...

= ).P(z

= ) P(zدر این تساوی

اکنون این مقدار را در تساوی = ) P(x) +P(yقرار دهید و مقدار ) P(yرا به دست آورید:

...
...

...
...

= ) P(xبه    دست میآید.

= ).P(y

 2یک تاس به گونه ای ساخته شده که احتمال وقوع هر عدد زوج ،دو برابر احتمال وقوع هر عدد فرد است .در پرتاب این
تاس ،احتمال مشاهده اعداد  ٢یا  ٣را به دست آورید.
در این سؤال P(a) = 3P(b) ،که در آن  aیک عدد زوج و  bیک عدد فرد از  ١تا  ٦هستند .بنابراین  P(1) = P(3) = ...و
همچنین ( .P(2) = P(4) = ...چرا؟) بنابراین اگر  ،P(1) = rسپس  .P(2) = 3rاز رابطه زیر استفاده کرده و با جای گذاری
احتمال پیشامدهای ساده برحسب  ،rمقدار  rرا به دست آورید.
P(S) = 1 ⇒ P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6) = 1
⇒ r + 3r + ... + ... + ... + ... = 1
⇒ r = ...
اکنون با محاسبه ) P(2و ) P(3می توانید )} P({2, 3را تعیین کنید.
P({2, 3}) = ... + ... = ...

 3فصل دوم:

تمرین

 1در پرتاب یک سکه ناسالم ،شانس آمدن «رو» نصف شانس آمدن «پشت» است .در پرتاب این سکه ،احتمال ظاهر شدن
«رو» و احتمال ظاهر شدن «پشت» را به دست آورید.
 ٢در پرتاب یک تاس ،احتمال مشاهده هر عدد ،متناسب با همان عدد است .اگر این تاس را به هوا پرتاب کنیم ،احتمال
اینکه عدد مشاهده شده ،کمتر از  ٤باشد را تعیین کنید.
 ٣اگر} S = {a, b, c, d, eفضای نمونه ای یک آزمایش تصادفی و } B = {a, b, c, d} , A = {a, bو
} C = {a, b, eسه پیشامد باشند به طوری که  P(A) = 2و  ، P(B) = 3مقدار ) P(C′را به دست آورید.
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 ٤در یک تجربه تصادفی S = {x, y, z} ،فضای نمونهای است .اگر ) P(y), P(xو ) P(zیک دنباله حسابی با قدر نسبت
تشکیل دهند ،احتمال وقوع هرکدام از این پیشامدها را به دست آورید.
 ٥در پرتاب یک دارت به یک صفحه دایره ای شکل ،مطابق زیر که به پنج ناحیه مجزا تقسیم شده
5
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است ،1فرض کنید احتمال اصابت دارت به ناحیه اول r ،باشد .اگر احتمال اصابت به ناحیه  kام،
3
2
١
 (2k - 1)rباشد،
١ــ احتمال اصابت دارت به هر ناحیه را به دست آورید.
٢ــ احتمال اصابت دارت به سه ناحیه اول ،سوم و چهارم بیشتر است یا اصابت به دو ناحیه دوم
و پنجم؟

1ــ مرز بیرونی هر ناحیه را جزء آن ناحیه محسوب کنید.
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