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A valoszinusegszamitas
oktatasarol
zen cikket mindazon gyakorlo matematikatanaroknak
es tanarjelolteknek
ajanljuk, akik az altalanos, ilIetve kozepiskolai oraikon a torzsanyagon .kiwi a
valoszimlsegszamitas torvenyszerusegeirol is
szeretnenek szolni.
Az altalanos tapasztalat szerint a valoszimlsegszamitas iskolai oktatasa megmarad azon
feladatok es tetelek koreben, melyek kombinatorikai eszkozokkel kezelhetok. A melyebb torvenyek bemutatasara viszonylag keves figye!em jut. Ha belegondolunk, akkor ez termeszetes is, hiszen ezen teteleknek mar a pontos
kimondasa is mely matematikai fogaimakat
igenyel. Nem beszelve ezek bizonyitasarol,
melyek gyakran meg foiskolakon, sot egyetemeken sem keriilnek bemutatasra, eppen a
megfelelo matematikai apparatus bonyolultsaga miatt.
Jelen cikkiinkben arra vallalkozunk, hogy
nehany peldan keresztiil bemutassuk, rnindezek ellenere van mOd a valoszimlsegszamitas
legfontosabb torvenyeinek megertetesere szinte barmilyen elokepzettsegu diak szamara, termeszetesen bizonyitas nelkiil, pusztan a
$lemleletre hagyatkozva.
Veletlen kiserleteket fogunk elvegezni, s
ezek kimeneteleit vizsgaljuk. A valoszinusegszamitas torvenyei nagyszamu ismetles esetere
vonatkoznak, igy a sziikseges kiserleteknek
esak egy toredeket tudjuk tenylegesen vegrehajtani, hosszU kiserletsorozatokat szamitogepen szimulalunk.
Az alabbiakban a nagy szamok torvenyenek, a bolyongasnak es a eentralis hatareloszlas tetelnek a szamitogepes demonstraciojarol
lesz szo. Nem eelunk a preeiz matematikai
hatter bemutatasa, valamint annak elemzese
hogy a genera-It veletlen szamok mennyibe~
teljesitik a fiiggetlenseg es az azonos eloszlas
feltetelet.
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szemleletes
1. A nagy szamok torvenye

1\ nagy szamok Bemoulli-fele torvenye ~
miszerint a relativ gyakorisag sztochasztikusan konvergal a valoszinuseghez - egyben
arra is alkalmas, hogy a diakok kepet alkossanak a veletlen jelensegek termeszeterol, iIletve
hogy osszevessek a veletlen benniik elo intuitiv
fogalmat a valosaggal.
Igen fontos, hogy legeloszor arra kerjiik
meg a diakokat, hogy vegezzenek el egy kiserletsorozatot gondolatban. Az elvegzend6 kiserlet lenyege, hogy egy penzermet dobunk fel
tobbszor, es azt figyeljiik, hogy egy-egy dobas
utan a fej vagy az iras oldal van-e feliil. A diakok irjak Ie egy koriilbelol 100 dobasbol allo
kiserletsorozat eredmenyeit ugy, ahogyan ok
elkepzelik a kimeneteleket.
Ezek utan vegezziik el tenylegesen is (nem
szamitogeppel) az erme feldobasait, es az
eredmenyt hasonlitsuk ossze a gondolati kiserlet eredmenyevel. Tapasztalni fogjuk, hogy
a tenyleges kiserletben tobb olyan viszonylag
hosszU szakaszt is talalunk, melyek esupa
fejbol, vagy esupa irasbol allnak. Ezzel ellentetben i1yen szaka$lok a gondolati kiserletekben esak elvetve szoktak elofordulni. Vagyis a
veletlen kiserletben nines torekves a
kiegyenlitooesre, ellentetben azzal, ahogyan
azt az atlagember gondolna (4).
A relativ gyakorisag alakulasa tekinteteben
azonban a jozan esz mar ugyanazt sugallja,
amit a tapasztalat mutat. Nevezetesen azt,
hogy szabalyos ermevel dobva a fej dobasok
es az osszes dobasok aranya nagy ismetles$lam eseten az 1/2 koriil ingadozik. Javasoljuk, hogy az elobb tenylegesen elvegzett kb.
100 dobas eseten szarnitsuk ki es abrazoljuk a
relativ gyakorisagokat.
Ha mar kialakub:a valoszinuseg valamilyen
"termeszetes" fogalma a diakokban, akkor terhetiink ra a szamit6geppel szimulalt "mester-

seges" kiserletek bemutatasara. Annyi feltehetoen elfogadtathato, hogy a szamit6gep "kepes utanozni" egy (szabalyos vagy szabalytaIan) erme egymas utani feldobasait.
Egy adott p valoszimlsegu esemeny elofordulasi szama a kiserlet n ismetlesebol legyen
k(n). A k(n)/n hanyadost nevezzGk az esemeny relativ gyakorisaganak. Koordinatarendszerben abrazoljuk az (n, k(n)/n) pontokat, es
kossOk ossze az egymas utani pontokat szakaszokkal. Egy i1yen torottvonalat (un. trajektoriat) mutat az 1. abra. Errol leolvashato, hogy
mar n = 100 ismetles eseten a relativ gyakorisag a megadott p valoszinuseg korOl ingadozik.

2. A bolyongas

1\ bolyongast legegyszen1bben egy szeren~
csejatekkal iIIusztralhatjuk. Dobjunk fel
egy penzermet, 5 ha a fej lesz felOI, akkor nyerOnk egy forintot, ellenkezo esetben veszitOnk
egy forintot. Jatsszuk el ezt n-szer! A kerdes,
hogy mennyi lesz a jatek vegen a nyeremenyOnk. JeloljOnk 11n-nel a nyeremenyt. (Ha
vesztesegrol van szo, akkor termeszetesen 11n
erteke negativ.) Ha - a nem szabalyos erme
lehetosegere valo tekintettel - egy dobasnal p
val6szinuseggel nyerOnk es q = 1 - p val6szinuseggel veszitOnk, akkor annak vaI6szint1sege, hogy az n fordul6s jatekban Pn = k-szor
nyerOnk es ebbol kovetkez6en (n - k)-szor veszitOnk
(1)

P(Pn

= k) = (~)pkqn-k,

k

=

0, 1, ... , n.

Ez egyben annak a val6szinusege is, hogy
k - (n - k) = 2k - n a nyeremenyOnk erteke.
Nyilvan
11n= 2Pn - n
Ez a tendencia n novelesevel egyre inkabb
jellemzo. A 2. abran a trajektoria n = 5000 es
n = 5100 kozotti szakasza lathato. Ez a szakasz teljes egeszeben a p korOli 0,08 szelessegu savban fut. Erdemes hosszU trajektoriakat
tobbszor generalni, hogy megismerjOk azok
"tipikus viselkedeset".
p

teljesol. (1) a jol ismert binomialis eloszlas.
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Az oktatonak termeszetesen
tudnia kell,
hogy a valoszinusegszamitas matematikai modelljenek kialakitasahoz a relativ gyakorisag
tapasztalati tulajdonsagaibol kiindulva fektetjOk
Ie a valoszinuseg axiomait, majd az ezekbol kifejtett matematikai elmeletben mar tetelkent
jelenik meg a relativ gyakorisag es a valoszinuseg kapcsolatat leiro nagy szamok torvenye.
A tapasztalati tenyek es az elmeleti tetelek viszonyanak elemzesebe azonban ezen a szinten
nem celszeru belemenni.

A bolyongast a fenti jatekbOl ugy kaphatjuk, hogy kiindulunk az orig6b61, es + l-et lepOnk minden fej es -1-et minden iras dobas
eseten. A bolyongas trajekt6riaja (ut-ido-diagramja) a (k, 11k), k = 0, 1, ... , n, pontokat
osszekoto torottvonal. A bolyongas trajekt6riajaval egyOtt a bolyongas es a binomialis eloszlas kapcsolata is szemleltetheto a szamit6gepen. A 3. abra egy szimmetrikus
(azaz
p = 1/2) bolyongast szemleltet. (Az n-et korOlbelol 5 es 30 kozott erdemes valasztani.)

Az n dobasb61 all6 jatekot ismeteltilk meg
200-szor, s kozben szamoltuk, hogy az x = nben huzott fUggoleges egyenes sz6ba joheto
pontjain hanyszor "csap6dott" be a trajekt6ria.
A becsap6dasok alakitottak ki a hisztogramot.
A jatek minden egyes inditasakor a trajekt6riat
letoroltilk, az abran igy a 200. trajekt6ria lathat6.
Ha a hisztogram teglalapjainak magassagat
osztjuk a kiserletsorozatok szamaval Qelen
esetben 200-zal), akkor a kUlonbozo nyeremenyek relativ gyakorisagait kapjuk, melyek a
nagy szamok tarvenye alapjan a val6szinusegek korilli ertekeket adjak. Ennek a m6dositott
hisztogramnak a kepe lathat6 a 4. abran, a
hatterben a smrke oszlopok pedig az (I) altai
meghatarozott elmeleti eloszlas hisztogramja.
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a standard normalis sUrUsegfUggveny,aminek
a grafjat szokas haranggorbenek nevezni.
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3. A centralis hatareloszlas tetel
~ centralis hatareloszlas tetelek a normalis
~
eloszlas szerepet mutatjak. A centra lis
hatareloszlas tetel alapjan az 1Jn' bolyongas
standardizaltja eloszlasban konvergal a standard normalis eloszlashoz.
Kepletben
lim p(
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a standard norma lis eloszlasfUggveny. igy ha
x-nek egy Ax sugaru kornyezetet vizsgaljuk,
akkor

Szamit6geppel a (2) kepletet szemleltetjUk.
(A programban n-t kOrillbelUI80 es 100 kozott erdemes megvalasztani.) A standardizalt
bolyongas (azaz 1Jn - nIp - q) / ..J 4npq ) trajekt6riait abrazoljuk. Hasonl6an a bolyongashoz,
itt is vizsgaljuk, hogy egy trajekt6ria hol
"csap6dik be". A "becsap6dasi falat" osszuk
fel 2Ax hosszusagu intervallumokra! Szamoljuk
meg, hogy a trajekt6riak becsap6dasi pontjai
hanyszor esnek az egyes reszintervallumokba,
s az eredmenyt abrazoljuk egy hisztogramon!
Az 5. abra a szimmetrikus bolyongas eseten
200 trajekt6riab61 kialakult hisztogramot mutatja.
Ha a hisztogramot ugy normaljuk, hogy az
oszlopok osszterillete eppen 1 legyen, akkor a
sUrUseghisztogramot kapjuk. Ekkor az egyes
oszlopok terillete eppen az illeto intervallumba
eses relativ gyakorisaga. A (2) keplet alapjan
(nagy n es nagy ismetlesszam eseten) az egyes
oszlopok terillete kozelitoleg a q> haranggorbe
alatti terillettel egyenlo. Ezt ugy tudjuk szemleltetni, ha a sUrUseghisztogramotosszehasonlitjuk az elmeleti haranggorbevel. (Lasd 6. abra!)

A MA TEMA TIKA TANITAsA

Ez a tetel durvan azt jelenti, hogy a fenti m6don normalt trajekt6ria a (-1, 1) silvot "jarja
be".
Az arkusz szinusz torvenyek a szimmetrikus
bolyongasra (I. [31. (4)).Az utols6 visszateresre
vonatkoz6 arkusz szinusz torveny szerint: egy
szimmetrikus bolyongast vegz6 reszecsket 2n
id6pontig vizsgalva, annak val6szinusege, hogy
a reszecske utoljara a 2k-adik id6pillanatban
ter vissza az orig6ba

Megjegyezztik, hogy mind a harom targyalt
esetben a bolyongas trajekt6riait vizsgaltuk.
Amikor ezt normalas nelktil tetttik, akkor n
novelesevel a trajekt6riak "szettertiltek" (3. es
4. abra). Amikor a nagy szamok torvenyenek
megfelel6en normaltunk (azaz n-nel osztottunk), akkor a trajekt6ria egy ponthoz (a varhat6 ertekhez) tartott (1. es 2. abra). Amikor
pedig a centralis hatareloszlas tetelnek megfelel6en normaltunk (azaz .In -nel osztottunk),
akkor a trajekt6riak n novelesevel a haranggorbenek megfelel6 suruseggel haladtak. Igen
fontos arra is ramutatni, hogy amig a nagy
szamok torvenye egyetlen trajekt6riaval is
szemleltethet6 (hiszen az' er6s torveny majdnem biztos konvergenciat allit), addig a centralis hatareloszlas tetelbeli torvenyszeruseg nagy
szamu "hosszu" trajekt6ria altai alakul csak ki
(hisz ott eloszlasban val6 konvergenciar61 van
sz6).
3. Tovabbi temakorok

1\ z erdekl6d6 kollegaknak javasoljuk az
~
alabbi tetelek szamit6gepes szemleltetesenek kialakitasilt is.
Az iteralt logaritmus tetel (5):
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... , n). A hosszU vezetesre vonatkoz6 arkusz
szinusz torveny szerint: egy szimmetrikus boIyongast vegz6 reszecsket 2n id6pontig vizsgalva, annak val6szinusege, hogy a reszecske
egysegnyit a pozitiv, 2n egysegnyit a
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negativ oldalon tolt
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k = 0, 1, ..., n. Ezen tetelek alapjan azt is
mondhatjuk, hogy ket, egyforman er6s jatekos
eseten az, hogy az utols6 egyenlites a jatek
kozepe kortil kovetkezzek be, illetve az, hogy a
jiltek folyaman mindket jiltekos nagyjab61egyforma ideig vezessen, viszonylag kicsi.
A homogen szeriak hossza. Erd6s es Renyi
egy tetele szerint egy szabalyos ermevel n-szer
dobva, a leghosszabb "tiszta fej"-blokk hossza
aszimptotikusan log2n ([11. (6)).
A szerz6k szivesen fogadjak a kollegak eszreveteleit, ill. szemelyes tapasztalatait.
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