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�ೕ��:-  �ಾದೃ��ಕ ಚಲಕ ಮತು�
ಅನುಗುಣ�ಾದ ಸಂಭವ�ೕಯ� ಗ�ಂದ
��ದು�ೂಳ� �ಾದ �ೌಲ�ಗಳ ವ�ವ��ತ
ಪ�ಸು�� ಯನೂ� �ಾದೃ��ಕ ಚಲಕಗಳ
ಸಂಭವ�ೕಯ�ಯ �ತರ�  ಎಂದು
ಕ�ಯು�ಾ��.
 
ಸಂಭವ�ೕಯ� �ತರ�ಯು �ೂೕಷ�ಕ
ಅಥ�ಾ ಸ�ೕಕರಣದ�� ಬಹು
ಫ��ಾಂಶಗಳ �ಾಧ��ಯನು� ನ�
�ಾಡುತ��.  �ಾವ� �ಾಣ� ���
ಉ�ಾಹರ��



�ಾವ� �ಾಣ� ��� ಉ�ಾಹರ��
�ಂ�ರು�ದ�, �ಾಣ�ದ ಒಂದು ��� �ೕವಲ
ಎರಡು ಸಂಭವ�ೕಯ ಫ��ಾಂಶಗಳನು�
�ೂಂ�� ಎಂದು ನಮ� ಈ�ಾಗ�ೕ ����.
ಆದ� �ಾವ� �ಾಣ�ವನು� ಸತತ�ಾ� ಎರಡು
�ಾ� �ರು��ದ�, �ಾಲು� ಸಂಭವ�ೕಯ
ಫ��ಾಂಶಗ�� (ತ�-ತ�, ತ�-�ಾಲ, �ಾಲ-
ತ� ಮತು� �ಾಲ-�ಾಲ).  ಈಗ �ಾವ�
ಸಂ�ಾವ� ಫ��ಾಂಶಗಳ ಸರ�ಯನು�
�ೂಂ���ೕ�, ಒ��, ಎರಡು ಅಥ�ಾ ಶೂನ�
�ಾ� ತ�ಗಳನು� ಪ�ಯುವ
ಸಂಭವ�ೕಯ�ಗಳನು� ಪ�ಗ��.



ಸಂಭವ�ೕಯ� �ತರ�ಾ �ೂೕಷ�ಕ
1.1
 
 
 
 
 
 



�ಳ�ನ �ೂೕಷ�ಕವ� �ಾಣ�ದ ಎರಡು
��� ಗಳ�� ತ�ಗಳನು� ಪ�ಯುವ
ಪ���ಂದು ಸಂಭವ�ೕಯ
ಫ��ಾಂಶಗಳ ಸಂಭವ�ೕಯ�ಯ
�ತರ�ಯನು� �ೂೕ�ಸುತ��,
ಆದ��ಂದ �ೕಬ� ಅನು�
ಸಂಭವ�ೕಯ� �ತರ� ಎಂದು
ಕ�ಯ�ಾಗುತ��.  ಎರಡು ಮಧ�ದ
�ಾಲುಗಳ� ಎರಡೂ ��� ಗಳ�� �ೕವಲ
ಒಂದು ತ�ಗಳನು� ಪ�ಯುವ
ಸಂಭವ�ೕಯ�ಯನು�



ಪ���ಂ�ಸುತ�� ಎಂಬುದನು� ಗಮ��,
ಆದ��ಂದ ಈ ಎರಡು
ಸಂಭವ�ೕಯ�ಗಳನು�
ಒಟು�ಗೂ�ಸಬಹುದು ಮತು� 4 ರ�� 2,
ಅಥ�ಾ ½, ಅಥ�ಾ 50% ನ
ಸಂಭವ�ೕಯ��ಾ� ಪ�ನಃ
ಬ�ಯಬಹುದು.
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ಮ�ೂ�ಂದು ಸರಳ ಉ�ಾಹರ��ಂದ�
�ೖ ಅನು� ಉರು�ಸುವ�ದು.  �ಾ��ೕ�ತ
�ಾಯು��ಯು ಆರು-ಬ�ಗಳನು�
�ೂಂ��, ಪ�� ಬ�ಯನು� 1 �ಂದ 6
ರವ�� ಎ�ಸ�ಾಗುತ��. �ಚು�ವ��ಾ�,
ಸು���ೂಂ�ಾಗ ಪ���ಂದು ಬ�ಯೂ
ಸ�ಾನ�ಾ� �ರುಗುತ��.  ಸಂಭವ�ೕಯ
�ತರ�ಯನು� �ಳ�ನ �ೂೕಷ�ಕದಂ�
ಸಂಕ�ಸಬಹುದು, ಇದು ಒಂದು
�ೂೕ� ನ�� �ಾವ��ೕ ���ಷ�
ಸಂ��ಯನು� ಪ�ಯುವ
ಸಂಭವ�ೕಯ�ಯನು� �ೂೕ�ಸುತ��:
�ೂೕಷ�ಕ 1.3



ಸಂಭವ�ೕಯ� �ತರ�ಾ �ೂೕಷ�ಕ
 



2.��ಪದ �ತರ� :-  ��ಪದ �ತರ�ಯು
�ಾ�ಾನ� �ತರ�ಯಂತಹ �ರಂತರ
�ತರ�� �ರುದ��ಾ� ಅಂ�ಅಂಶಗಳ��
ಬಳಸುವ �ಾ�ಾನ� ��ೕಚ�ಯ
ಹಂ���ಾ��.  ಏ�ಂದ� ��ಪದ
�ತರ�ಯು ಎರಡು �ಾಜ�ಗಳನು� �ಾತ�
ಎ�ಸುತ��, ಇದನು� �ಾ�ಾನ��ಾ� 1
(ಯಶ���) ಅಥ�ಾ 0 (�ೖಫಲ��ಾ��) ಎಂದು
ಪ����ಸ�ಾಗುತ��.  ಆದ��ಂದ, ��ಪದ
�ತರ�ಯು n ಪ��ೕಗಗಳ�� x ಯಶ��ನ
ಸಂಭವ�ೕಯ�ಯನು� ಪ����ಸುತ��, ಪ��
ಪ��ೕಗಕೂ� ಯಶ��ನ ಸಂಭವ�ೕಯ� p
ಅನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��



3. ��ಸನ�  �ತರ�:-  ಅಂ�ಅಂಶಗಳ��,
�ಾಯ�� �ತರ�ಯು ಸಂ�ಾ��ಾ��ೕಯ
�ತರ��ಾ�ದು�, ಇದು ಒಂದು ���ಷ�
ಅವ�ಯ�� ಎಷು� �ಾ� ಘಟ�
ಸಂಭ�ಸುತ�� ಎಂಬುದನು� �ೂೕ�ಸುತ��.
���ಷ� ಸಮಯದ ಮಧ�ಂತರದ�� ��ರ
ದರದ�� ಸಂಭ�ಸುವ ಸ�ತಂತ� ಘಟ�ಗ��
ಇದನು� ಬಳಸ�ಾಗುತ��. �ಾಯ��
�ತರ�ಯು ಒಂದು ಪ���ೕಕ
�ಾಯ��ಾ��, ಇದರಥ� ಈ�ಂ� ಅನು�
ಸಂಭ�ಸುತ�� ಅಥ�ಾ ಸಂಭ�ಸುವ��ಲ�
ಎಂದು �ಾತ� ಅ�ಯಬಹುದು,



ಅಂದ� �ೕ��ೕಬ� ಅನು� ಸಂಪ�ಣ�
ಸಂ��ಯ�� �ಾತ� ಅ�ಯಬಹುದು.
ಘಟ�ಯ �ಾಗಶಃ ಘಟ�ಗಳ�
�ಾದ�ಯ ಒಂದು �ಾಗವಲ�.  ಇದ��
��ಂ� ಗ�ತ� ��ೕ� ���
���ಾನ�  �ಸ�ಡ�ಾ��.
 
4.�ಾ�ಾನ� �ತರ�:- ಇದು 3 �ೕಯ
ಅ�ೕ ಮುಖ� �ಾದ �ರಂತರ
ಸಂಭವ�ೕಯ �ತರ� ಎಂದ�
�ಾ�ಾನ�  �ತರ� �ಾ��. ಇದು
�ೖ�ಾ�ಂ�ಕ ಕಲ�� �ಾ��



���ೕನೂ �ಚು� ಸಂ�ಾ��ಾಸ�
��ಾ�ಂತ ಈ �ತರ�ಯ ತಳಹ�ಯ
�ೕ� ಇ�ೕ.ಇದನು� ಸು�ಾರು
1773 ರ�� ��ಾ� ಎಂಬುವವರು
ಕಂಡು��ದರು ಅಲ�� �ಾ� ಮತು�
�ಾ��ೕ� ಇವ�ೕವ�ರ ಸಹ �ಾ�ತಂತ�
�ಾ� ಕಂಡು��ದರು.





ಲ�ಣಗಳ�:-
1. �ಾ�ಾನ� �ತರ�ಗಳ� ಅವ�ಗಳ ಸ�ಾಸ�
ಸುತ� ಸ���ೕಯ�ಾ��.
2 �ಾ�ಾನ� �ತರ�ಯ ಸ�ಾಸ�, ಸ�ಾಸ�
ಮತು� �ೕ� ಸ�ಾನ�ಾ�ರುತ��.
3 �ಾ�ಾನ� ವಕ��ೕ�ಯ ಅ�ಯ��ರುವ
ಪ��ೕಶವ� 1.0 �� ಸ�ಾನ�ಾ�ರುತ��.
4 �ಾ�ಾನ� �ತರ�ಗಳ� ಮಧ�ದ��
�ಾಂದ��ಾ�ರುತ�� ಮತು� �ಾಲಗಳ�� ಕ��
ದಟ��ಾ�ರುತ��.
5�ಾ�ಾನ� �ತರ�ಗಳನು� ಎರಡು
�ಯ�ಾಂಕಗ�ಂದ �ಾ��ಾ��ಸ�ಾ��,
ಸ�ಾಸ� (μ) ಮತು� ಪ��ಾ�ತ �ಚಲನ (σ).



6. �ಾ�ಾನ� �ತರ�ಯ 68% ಪ��ೕಶವ�
ಸ�ಾಸ� ಒಂದು ಪ��ಾ�ತ �ಚಲನದ��� .
7. �ಾ�ಾನ� �ತರ�ಯ ಪ��ೕಶದ
ಸು�ಾರು 95% ರಷು� ಸ�ಾಸ� ಎರಡು
ಪ��ಾ�ತ �ಚಲನಗಳ���.
 
5. ಏಕರೂಪದ �ತರ�:-  ಅಂ�ಅಂಶಗಳ��,
ಎ�ಾ� ಫ��ಾಂಶಗಳ� ಸ�ಾನ�ಾ�
ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು �ೕ�ಯ
ಸಂಭವ�ೕಯ� �ತರ�;  ಪ���ಂದು
�ೕ��ೕಬ� ಒಂ�ೕ �ೕ�ಯ
ಸಂಭವ�ೕಯ�ಯನು� �ೂಂ�ದು� ಅದು
ಫ��ಾಂಶ�ಾ�ರುತ��.



�ಾ� �ಗಳ �� ಅದ�ೂಳ� ಏಕರೂಪದ
�ತರ�ಗಳನು� �ೂಂ�� ಏ�ಂದ� ಹೃದಯ, ಕ��,
ವಜ� ಅಥ�ಾ ��ೕ� ಅನು� ��ಯುವ �ಾಧ��ಯು
ಸ�ಾನ�ಾ� ಕಂಡುಬರುತ��.  �ಾಣ�ವ� ಏಕರೂಪದ
�ತರ�ಯನು� ಸಹ �ೂಂ�� ಏ�ಂದ� �ಾಣ�ದ
�ಾ� ನ�� ತ� ಅಥ�ಾ �ಾಲಗಳನು� ಪ�ಯುವ
ಸಂಭವ�ೕಯ� ಒಂ�ೕ ಆ�ರುತ��.
 ಏಕರೂಪದ �ತರ�ಯನು� �ೕರ ಅಡ� �ೕ��ಾ�
ದೃ��ೕಕ�ಸಬಹುದು, ಆದ��ಂದ ತ� ಅಥ�ಾ
�ಾಲವನು� �ಂ�ರು�ಸುವ �ಾಣ� ��� �ಾ�,
ಎರಡೂ ಸಂಭವ�ೕಯ� p = 0.50 ಅನು�
�ೂಂ�ರುತ�� ಮತು� �ೖ-ಅ��ಂದ 0.50 �� ಒಂದು
�ೕ��ಂದ ���ಸ�ಾಗುತ��. ಏಕರೂಪದ
�ತರ�ಯನು� ಅ�ೖ���ೂಳ��ವ�ದು
 



ಏಕರೂಪ �ತರ�ಗಳ�� ಎರಡು �ಧಗ��: ಪ���ೕಕ
ಮತು� �ರಂತರ.  �ೖ ಅನು� ಉರು�ಸುವ ಸಂಭವ�ೕಯ
ಫ��ಾಂಶಗಳ� ಪ���ೕಕ ಏಕರೂಪದ �ತರ�ಯ
ಉ�ಾಹರ�ಯನು� ಒದ�ಸುತ��: 1, 2, 3, 4, 5 ಅಥ�ಾ
6 ಅನು� �ೂೕ� �ಾಡಲು �ಾಧ���, ಆದ� 2.3, 4.7
ಅಥ�ಾ 5.5 ಅನು� �ೂೕ� �ಾಡಲು �ಾಧ��ಲ�.
ಆದ��ಂದ, �ೖನ �ೂೕ� ಪ�� ಫ��ಾಂಶಕೂ� p = 1/6
�ೂಂ�� ಪ���ೕಕ �ತರ�ಯನು� ಉ�ಾ��ಸುತ��.
 �ಲವ� ಏಕರೂಪದ �ತರ�ಗಳ�
ಪ���ೕಕ�ಾ�ರುವ�ದ��ಂತ �ರಂತರ�ಾ�ರುತ��.
ಆದ�ೕ�ಕ��ದ �ಾದೃ�ಕ ಸಂ��ಯ ಜನ�ೕಟ�
ಅನು� �ರಂತರ ಏಕರೂಪದ �ತರ� ಎಂದು
ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��.  ಈ �ೕ�ಯ �ತರ��ಂ��,
ಪ�� �ೕ��ೕಬ� �ಾ���ೂಳ��ವ ಸ�ಾನ
ಅವ�ಾಶವನು� �ೂಂ��, ಆದರೂ �ರಂತರ (ಅಥ�ಾ
ಬಹುಶಃ ಅನಂತ) ಸಂ��ಯ �ಂದುಗ��.



�ಾ�ಾನ� �ತರ�, �ೖ-���ೕ�
ಮತು���ಾ���ಗಳ �-�ತರ�ಯಂತಹ
ಹಲ�ಾರು ಪ�ಮುಖ �ರಂತರ �ತರ�ಗ��.
�ೕವಲ ಎರಡು ಸಂಭವ�ೕಯ ಫ��ಾಂಶಗಳನು�
�ೂಂ�ರುವ ಏಕರೂಪದ �ತರ�ಯು ��ಪದ
�ತರ�ಯ ��ೕಷ ಪ�ಕರಣ�ಾ��.
 
6.ಉಪಸಂ�ಾರ:- ಈ �ೕ��ಾ�
ಸಂಭವ�ೕಯ� ಯನೂ� �ಖರ�ಾ� ಈ
�ೕ�ನ ಎ�ಾ� �ಧಗಳನು� ಬಳ�
ಕಂಡು��ಯಬಹುದು.
 
 


