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Chương 4: Mẫu ngẫu nhiên và tham số mẫu

1. Tổng thể và mẫu

2. Mẫu ngẫu nhiên

3. Các đặc trưng của tổng thể

4. Các đặc trưng của mẫu

5. Ứng dụng phân phối chuẩn trên mẫu

Tổng thể và mẫu
Định nghĩa: Tập hợp tất cả các phần tử chứa 

đựng đặc trưng mà ta nghiên cứu gọi là tổng thể.

Ví dụ: Khảo sát chiều cao sinh viên các trường

đại học, thì tổng thể là gì? 

Những khó khăn:

- Tốn thời gian

- Tiền của

- Công sức

- Phá hủy luôn phần tử mà ta kiểm tra. 

- Không thể xác định được toàn bộ tổng thể.

Tổng thể và mẫu

Ví dụ: Nếu ta muốn kiểm tra thành phần dinh 

dưỡng của một lô sữa thì ta phải mở hết số hộp 

sữa trong lô để kiểm tra.

Ví dụ: Nếu ta điều tra số tuổi trung bình của tội 

phạm nghiện ma túy, ta không thể tiến hành 

điều tra toàn bộ được

Tổng thể và mẫu

Thống kê học đề nghị một phương pháp là 

quan sát một số trường hợp được gọi là mẫu và 

trên cơ sở các số liệu quan sát này, ta suy rộng 

ra cho tổng thể

Tổng thể và mẫu

Do đó mẫu phải đại diện cho tổng thể.

Có nhiều cách lấy mẫu tuy nhiên trong phạm vi 

chương trình ta quan tâm hai cách sau:    

- Lấy mẫu có hoàn lại : Phần tử vừa quan sát xong 

được trả lại cho tổng thể trước khi quan sát lần sau.    

- Lấy mẫu không hoàn lại : Phần tử vừa quan sát xong 

không trả lại cho tổng thể trước khi quan sát lần sau.

Mẫu ngẫu nhiên

• Gọi X là giá trị của dấu hiệu A đo được trên phần tử được 

chọn ngẫu nhiên từ tổng thể. X là đại lượng ngẫu nhiên.

• Gọi là giá trị của dấu hiệu A đo được trên 

phần tử thứ i của mẫu

• Khi đó là n đại lượng ngẫu nhiên độc lập có 

cùng phân phối với X.

• Khi đó n đại lượng ngẫu nhiên độc lập có 

cùng phân phối với X được gọi là mẫu ngẫu nhiên kích 

thước n. Ký hiệu là

( 1,.., )iX i n

1 2, ,.., nX X X

1 2, ,.., nX X X

1 2( , ,.., )nX X X



1/7/2011

2

Mẫu cụ thể
Khi phép thử được thực hiện và đại lượng ngẫu 

nhiên nhận giá trị (i=1,..,n) khi đó 

là một mẫu cụ thể.
iX ix 1 2( , ,.., )nx x x

Mẫu ngẫu nhiên - Mẫu cụ thể

Ví dụ: Quan sát một khu đô thị mới có nhiều hộ gia 

đình sống trong đó. Biết rằng 20% hộ không có em 

bé, 30% hộ có một em bé và 50% hộ có hai em bé. 

Chọn ngẫu nhiên một hộ gia đình trong khu đô thị. 

Gọi X là số em bé trong hộ đó thì X là đại lượng ngẫu 

nhiên có bảng phân phối xác suất.

X 0 1 2

P 0,2 0,3 0,5

Mẫu ngẫu nhiên - Mẫu cụ thể

Lấy một mẫu gồm hai gia đình bất kỳ, gọi là 

số em bé trong hộ thứ i (i=1,2) của mẫu khi đó 

(X₁,X₂) là một mẫu ngẫu nhiên, và đại lượng 

ngẫu nhiên có cùng phân phối với X.

Khi ta chọn được từng gia đình cụ thể rồi thì ta 

sẽ có mẫu cụ thể. Mẫu cụ thể có thể có là (0,0), 

(0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (1,2), (2,0), (2,1), (2,2).

iX

iX

0 1 2

P 0,2 0,3 0,5

iX

Đặc trưng của tổng thể

• Gọi N là số phần tử của tổng thể, N còn được gọi là 

kích thước của tổng thể

• A là dấu hiệu cần nghiên cứu trên tổng thể

• (i=1,2,..,k) là giá trị của dấu hiệu A  đo được trên 

các phần tử của tổng thể.

• là số phần tử nhận giá trị . 

ix

iN ix
1

k

i

i

N N

Đặc trưng của tổng thể

Trung bình tổng thể:

Trường hợp có phần tử của tổng thể có 

chung giá trị :

1

1 N

i

i

x
N

iN

ix

1

1 N

i i

i

N x
N

Đặc trưng của tổng thể

Phương sai tổng thể:

Trường hợp có phần tử của tổng thể có chung 

giá trị

Độ lệch chuẩn: 

2 2

1

1
( )

N

i

i

x
N

iN
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Đặc trưng của tổng thể

Tỷ lệ tổng thể:

Trong đó là số phần tử mang tính chất A 

AM
p

N

AM

Đặc trưng mẫu

Xét một mẫu khi đó:

Trung bình mẫu:

Phương sai mẫu hiệu chỉnh:

Độ lệch chuẩn hiệu chỉnh : 

Tỷ lệ mẫu:  

1 2( , ,.., )nX X X

1

1 n

i

i

X X
n

2 2

1

1
( )

1

n

X i

i

S x X
n

2

XS

k
f

n
k: số phần tử mang tính chất

cần nghiên cứu

Đặc trưng mẫu

Cho mẫu gồm n phần tử có bảng biểu diễn số liệu 

như sau:

với bằng cách đặt ta đưa về dạng

bảng:              
1

k

i

i

n n
2

i i
i

a b
x

Đặc trưng mẫu

Trung bình mẫu:

Phương sai mẫu hiệu chỉnh

Độ lệch chuẩn hiệu chỉnh :  

1

1 k

i i

i

X n x
n

2 2 2

1

1
( )

1

k

X i i

i

S n x n X
n

2

XS

Đặc trưng mẫu

Ví dụ: Điều tra năng suất lúa trên diện tích 100 ha trồng 

lúa của một vùng ta thu được bảng số liệu sau

a) Tính trung bình mẫu, phương sai mẫu hiệu chỉnh.    

b) Những thửa ruộng có năng suất từ 48 tạ trở lên là 

những thửa ruộng có năng suất cao. Tính tỷ lệ thửa ruộng 

có năng suất cao.

Đặc trưng mẫu

Ví dụ: Quan sát tuổi thọ của một số người ta có 

bảng số liệu sau:

a) Tính trung bình mẫu, phương sai mẫu có hiệu

chỉnh

b) Những người sống dưới 40 tuổi là "chết trẻ". 

Tìm tỷ lệ người chết trẻ.
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Ứng dụng phân phối chuẩn trên mẫu

Định lý: Xét mẫu lấy từ tổng thể

có phân phối chuẩn, tức là khi đó

Và

1 2( , ,.., )nX X X

2~ ( , )iX N

2

~ ( , )X N
n

2

2

( 1)
~ ( 1)Xn S

n


