ТЕОРИЈА НА ВЕРОЈАТНОСТ И СТАТИСТИКА ВО СООБРАЌАЈОТ

jПредавање 1

МНОЖЕСТВА И ЕЛЕМЕНТИ ОД КОМБИНАТОРИКА

ВОВЕД
Луѓето се сретнале со проблеми кои припаѓаат на областа на теорија на веројатност и
статистика уште во античко време кога се појавија игрите на среќа, но тогаш немаше никакви
организирани сознанија кои би биле засновани на научна анализа.
Први го свртеле вниманието кон оваа област двајца научници кои живееле во 17 век, Паскал и
Ферма кои преку својата преписка го отвориле прашањето за среќата и несреќата на еден француски
благородник Шевалие де Мер. Тој бил страстен коцкар и направил прилично богатство обожувајќи се
дека од четири фрлања на коцка ќе падне барем една шестка, но го загубил тоа богатство кога почнал
да се обложува дека од дваесет и четири фрлања на две коцки ќе падне барем една двојна шестка.
Зошто е тоа така? Одговорот на ова прашање може да го даде теоријата на веројатност.

МНОЖЕСТВА
Во теоријата на веројатност множествата и операциите со множества наоѓаат широка
примена, па затоа овде е направено потсетување на математичката нотација и основните операции
со множества.
Множество е група на објекти, кои се елементи на тоа множество.
Ако со S бележиме едно множество, а x е елемент на тоа множество, тогаш запишуваме
xS

и читаме „х е елемент на S“.
Ако x не е елемент на тоа множество, тогаш запишуваме
xS

Множеството може да нема елементи и тогаш тоа се нарекува празно множество и се
обележува со  .
Множествата можат да бидат зададени на различни начини. Ако S содржи конечен број
елементи, на пример x1 , x2 , x3 , x4 , множеството го запишуваме со набројување на неговите елементи
во голема заграда:
S  x1 , x2 , x3 , x4 

Пример 1: Кои се можните исходи при фрлање на коцка за играње?
Одговор 1: S  1,2,3,4,5,6
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Пример 2: Кои се можните исходи при фрлање на монета?
Одговор 2: S  G, P каде со G се означува „глава“ а со P „писмо“
Множеството може да се дефинира и со задавање на некој услов што мора да го задоволат
елементите на тоа множество.
На пример можеме да дефинираме множество чии елементи имаат вредности помеѓу некои
два броја „a“ и “b“, односно a  x  b и тогаш множеството се запишува вака
S  x a  x  b

Пример 3: Како ќе запишеме множество чии елементи се сите точки на права y  a  b  x за сите
вредности на х поголеми од 0
Одговор 3: S  y y  a  b  x, x  0
Ако секој елемент на множеството S е елемент на множеството Т, тогаш велиме дека
множеството S е подмножество на множеството Т и тоа го бележиме на следниов начин:
S T

Пример 4: Нека имаме две множества А  1,2,3,4,5,6 и B  1,36 . Тогаш бидејќи сите елементи на
множеството В се и елементи на множеството А можеме да кажеме дека множеството В е
подмножество на множеството А и тоа се пишува
B A

Што се случува ако B  A и А  В ? Тогаш следува дека А = В односно двете множества се
еднакви бидејќи имаат исти елементи.
Често е корисно да се воведе и поим за „универзално множество“ кое се бележи со U.
Универзалното множество ги вклучува сите множества кои разгледуваме во тој момент, односно сите
тие множества се подмножества на универзалното множество.

ОПЕРАЦИИ СО МНОЖЕСТВА
Комплемент на множество S во однос на универзално множество U, е множество составено
од сите елементи кои не припаѓаат на множеството S, а припаѓаат на множеството U. Или тоа го
пишуваме
S c  x x  U, x  S 

Многу корисно визуелно претставување на множествата и операциите со множества се прави
со таканаречени Венови дијаграми.
На цртеж 1 со сива површина е означен комплементот на множеството S.
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Цртеж 1. Претставување на комплемент на множеството S (со сива боја) со помош на Венов дијаграм

Унија на две множества А и В е ново множество составено од сите елементи кои припаѓаат на
А или на В (или на двете) и се бележи со А  В .
А  B  x x  A или x  B

Пример 5. Нека се дадени множествата А  1,2,3,4,5,6 , B  3,6,8,9и C  7,8,9 . Да се определат А  B
и AC .
Одговор 5.
А  B  1,2,3,4,5,6,8,9
A  C  1,2,3,4,5,6,7,8,9

Унијата со Венови дијаграми може да се претстави како на цртеж 2.

U
A

B

U
A
B

Цртеж 2. Два случаи на претставување на унија на две множества А и В (сиво обоена површина)
Пресек на две множества А и В е ново множество составено од сите елементи кои припаѓаат и
на А и на В (на двете множества) и се бележи со А  В .
А  B  x x  A и x  B

Пример 6. Нека се дадени множествата А  1,2,3,4,5,6 , B  3,6,8,9и C  7,8,9 . Да се определат А  B
и AC .
Одговор 6.
А  B  3,6
AC  
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Пресек со Венови дијаграми може да се претстави како на цртеж 3.

U
A

B

Цртеж 3. Пресек на две множества А и В (сиво обоена површина)
Две множества се нарекуваат дисјунктни, ако нивниот пресек е празно множество, односно
ако немаат заеднички елементи.
Множествата А и С од примерот 6 се дисјунктни множества.
Познавајќи ги овие дефиниции и операции со множества може лесно да се покаже дека
1. А  А  А

А А  А

2. ( A  B)  C  A  ( B  C)

( A  B)  C  A  ( B  C)

3. A  B  B  A

A B  B  A

4. A    A

A U  A

5. A  U  U

A  

6. A  Ac  U

A  Ac  

7. U c  

c  U

8. ( A  B) c  Ac  B c

( A  B) c  Ac  B c (Де Морганови закони)

ДОМАШНА РАБОТА 1A: Да се прикажат со Венови дијаграми односите од 1 до 8

ПРЕБРОЈУВАЊЕ - КОМБИНАТОРИКА
Во теоријата на веројатност, често за да се пресметаат веројатностите за случување на некој
исход, потребно е да извршиме пребројување на сите можни исходи.
Во овој дел накусо се обработуваат различни начини на пребројување на одредени појави.

Поим за факториел
Производот на природните броеви од 1 до n скратено може да се обележи со n!.
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односно
n! n  (n  1)  (n  2)      2  1

На пример:
6! 6  5  4  3  2  1  720

Принцип на множење
Многу корисен принцип кој често се користи при пребројување на сите можни исходи на некој
експеримент е принципот на множење.
Тој гласи:
„Ако еден експеримент има n исходи а друг m исходи, тогаш постојат m х n исходи за двата
експерименти“.
Пример: Нека имаме еден експеримент кој се состои во фрлање на коцка и друг на фрлање на
монета. При фрлањето на коцка се можни 6 исходи (n = 6) додека при фрлањето на монета се можни
2 исходи, глава и писмо (m = 2). Според принципот на множење ако истовремено фрламе монета и
коцка и ги бележиме резултатите, можни ќе бидат 6 х 2 = 12 различни исходи. Тоа се:
(1, Г), (2,Г), (3,Г), (4,Г), (5,Г), (6,Г)
(1, П), (2,П), (3,П), (4,П), (5,П), (6,П)
Пермутации - уредување на n елементи
Пресметката на бројот на пермутации всушност претставува одговор на прашањето на колку
начини можат да се подредат n елементи. Запомнете! При пресметката на пермутациите
РЕДОСЛЕДОТ на елементите е важен!
Пермутации без повторување
Ако секој од n-те елементи се зема само еднаш (без повторување), тогаш вкупниот број на
можни подредувања на n елементи изнесува n!
Pn  n!

Зошто?
Нека имаме n елементи. Почнуваме со влечење на еден од нив. Првиот што ќе го извлечеме, тоа
можеме да го направиме на n начини (се влечи еден од n елементи), вториот на (n-1) начини бидејќи
влечеме без враќање, па откако го извлековме првиот, останаа n - 1 елементи, третиот на ( n- 2) итн.
додека не остане последниот. Според принципот на множење значи би имале
n (n -1) (n - 2) (n - 3) . . . . . 1 = n!

Пример: Колку пермутации без повторување можат да се направат од три букви a, b и c?
Одговор:
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a, b, c b, a, c c, a, b
a, c, b b, c, a c, b, a

односно
Pn  n! 3! 3  2  1  6

Пермутации со повторување
Ако некои или сите елементи можат да се повторуваат колкав е вкупниот број на можни
подредувања? При тоа на пример првиот елемент се повторува n1 пати, вториот елемент се
повторува n2 пати итн. тогаш всушност треба да подредуваме n1  n2      nk елементи.
Бројот на пермутации со повторување се пресметува според формулата
Pn1n2 nk 

(n1  n2    nk )!
n1!n2 !  nk !

Пример: Колку пермутации со повторување можат да се направат од две букви a и b ако a се
повторува два пати, а b три пати?
Одговор:
Бидејќи ако a се повторува два пати, а b три пати, значи треба да подредуваме 5 елементи.
a, a, b, b, b a, b, a, b, b a, b, b, a, b a, b, b, b, a b, b, b, a, a
b, a, a, b, b b, a, b, a, b b, a, b, b, a b, b, a, a, b b, b, a, b, a

односно
Pn1n2 nk 

(n1  n2    nk )! (2  3)!
5!
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n1!n2 !  nk !
2!3!
2!3!

Варијации - избери и уреди r од n елементи
Пресметката на бројот на варијации всушност претставува одговор на прашањето на колку
начини можат да се подредат r од вкупно n елементи. Запомнете! При пресметката на варијациите
РЕДОСЛЕДОТ на елементите е важен!
Варијации без повторување
Ако секој од r -те елементи се зема само еднаш (без повторување), тогаш вкупниот број на
можни подредувања на r од вкупно n елементи изнесува
Vrn 

n!
(n  r )!

Зошто?
Ако влечеме r елементи од множество кое има n елементи, тогаш првиот елемент можеме да го
извлечеме на n начини, вториот на (n - 1) начин, бидејќи влечеме без враќање, третиот на (n - 2)
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начини, а последниот (r-тиот) на (n - r +1) начини. Според принципот на множење би имале вкупен
број на начини на извлекување:
n  (n  1)  (n  2)    (n  r  1) 

n!
(n  r )!

Пример: Колку зборови со две различни букви можат да се направат од 4 букви букви a, b, c и d?
Одговор:
 a, b a, c a, d
b, a  b, c b, d
c, a c, b  c, d
d, a d,b d,c 

Vrn 

n!
4!
4  3  2 1
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(n  r )! (4  2)!
2 1

Варијации со повторување
Ако секој од r -те елементи може да се земе повеќе пати (може да се повторуваат), тогаш
вкупниот број на можни подредувања на r од вкупно n елементи изнесува
Vr n  n r

Зошто?
Ако влечеме r елементи од множество кое има n елементи, тогаш првиот елемент можеме да го
извлечеме на n начини, вториот на n начини, бидејќи влечеме со враќање, третиот на n начини итн.
Според принципот на множење би имале вкупен број на начини на извлекување:
r пати

n  n    n  n r

Пример: Колку зборови со две букви можат да се направат од 4 букви a, b, c и d? (буквите може да се
повторуваат)
Одговор:
a, a a, b a, c a, d
b, a b, b b, c b, d
c , a c, b c , c c, d
d, a d,b d,c d, d

Vr n  n r  4 2  16

Комбинации - избери (не и уреди- редоследот не е важен) r од n елементи
Пресметката на бројот на комбинации всушност претставува одговор на прашањето на колку
начини можат да се подредат r од вкупно n елементи, а при тоа да не ни важен редоследот на
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избраните елементи. Запомнете! При пресметката на комбинациите РЕДОСЛЕДОТ на елементите НЕ Е
ВАЖЕН!
Комбинации без повторување
Ако секој од r -те елементи се зема само еднаш (без повторување), и ако редоследот на
елементите не е важен, тогаш вкупниот број на комбинации на r од вкупно n елементи изнесува
C rn 

n!
r!(n  r )!

Зошто?
Според принципот на множење бројот на подредени примероци е еднаков на бројот на неподредени
примероци помножен со бројот на начини на кој може да се подреди секој примерок. Бидејќи бројот
на подредени примероци е
n  (n  1)  (n  2)    (n  r  1) 

n!
(n  r )!

а примерок со големина r може да се подреди на r! начини, тогаш бројот на неподредени примероци
ќе биде
C rn 

n!
r!(n  r )!

Пример: На колку начини можат да се изберат две различни букви од 4 букви a, b, c и d?
Одговор:
 a, b a, c a, d
  b, c b, d
 
 c, d
 



C rn 

n!
4!

6
r!(n  r )! 2!(4  2)!

Комбинации со повторување
Ако секој од r -те елементи може да се зема повеќе пати (со повторување), и ако редоследот
на елементите не е важен, тогаш вкупниот број на комбинации на r од вкупно n елементи изнесува
C rn 

(n  r  1)!
r!(n  1)!

Пример: На колку различни начини можат да се изберат две букви од од 4 букви a, b, c и d?
Одговор:
a, a a, b a, c a, d
 b, b b, c b, d

 c, c c, d


 d, d
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C rn 

(n  r  1)! (4  2  1)!
5!
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r!(n  1)!
2!(4  1)! 2!3!

Разбивања
Да се потсетиме дека комбинација е избор на елементи k од n-елементарно множество без
оглед на редоследот. Така, комбинацијата може да се разгледува и како разбивање на множеството
на два дела: едниот содржи k елементи, а другиот ги содржи преостанатите n - k елементи.
Како ќе се пресмета вкупниот број на можни случаи, ако n-елементарно множество се
разбива на повеќе од две множества?
Нека се дадени n-елементарно множество и ненегативни цели броеви n1, n2, . . nr, чиј збир е
еднаков на n. Ги разгледуваме разбивањата на r дисјунктни подмножества кои содржат точно ni
елементи. Да преброиме на колку начини ова може да се направи?
Ги формираме множествата едно по едно. Имаме
n!
n1!(n  n1 )!

начини да го формираме првото подмножество. По формирањето на првото подмножество ни
преостануваат (n - n1) елементи од кои треба да извлечеме n2 елементи што може да се направи на
(n  n1 )!
n2 !(n  n1  n2 )!

По формирањето на второто подмножество ни преостануваат (n - n1 - n2) елементи од кои
треба да извлечеме n3 елементи што може да се направи на
(n  n1  n2 )!
n3 !(n  n1  n2  n3 )!

Според тоа вкупниот број на можни случаи ќе биде производот
(n  n1      nr 1 )
(n  n1  n2 )!
(n  n1 )!
n!

n1!(n  n1 )! n2 !(n  n1  n2 )! n3 !(n  n1  n2  n3 )! nr !(n  n1      nr )

После кратењата на истите членови се добива
n!
n1! n2 !  nr !

Пример: Колку различни зборови (низа од букви) може да се добијат со прераспоредување на
буквите ТАТТОО?
Постојат 6 позиции за пополнување на дадените букви. Бидејќи има три различни букви,
всушност треба да извршиме разбивање на три групи и тоа
- група со должина 3 (буквата Т)
- група со должина 2 (буквата О)
- група со должина 1 (буквата А)
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Според тоа вкупниот број на можни распореди на низа од 6 букви ќе биде:
n!
6!
6  5  4  3!
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n1!n2 !n3 ! 3!2!1!
3!2  1

Пример: Еден клас се состои од 4 постдипломци и 12 додипломци кои случајно се поделени во 4
групи по 4 студенти.
а) Колкав е бројот на сите можни распоредувања во 4 групи?
б) Колкав е бројот на распореди каде секоја група содржи по еден постдипломец?
Решение:
а) Прашањето е на колку начини можат да се расподелат 4 + 12 = 16 студенти на 4 групи по 4 студенти.
Бидејќи редоследот не е важен и еднаш избраниот студент не се враќа во првобитниот клас, па се
работи за разбивање и ќе имаме:
16!
 63063000
4!4!4!4!

б) Колку распореди има каде во секоја група има еден постдипломец:
Прво земаме 4 постдипломци и нив ги распоредуваме во 4 групи - во секоја група по еден. Тоа
може да се направи на 4! начини бидејчи овде се работи за пермутации без повторување.
Од преостанатите 12 студенти треба да формираме 4 групи, секоја по 3 студенти. Сега се
работи за разбивање на 12 студенти на 4 групи по 3 студенти, па ќе имаме
12!
можни случаи
3!3!3!3!

Бидејќи имаме 4! можни начини на расподелување на постдипломците, вкупно ќе има
4!

12!
 8870400
3!3!3!3!

распореди има каде во секоја група има еден постдипломец

РЕШЕНИ ЗАДАЧИ:
Задача 1. Од наставнички совет од 8 лица, треба да се избере комисија од тројца. Ако секој од тие 8
лица може да биде член во комисијата, на колку начини може да се избере составот на комисијата?
Решение:
Од 8 лица треба да се изберат тројца. Очигледно редоследот не е важен и лицата не можат да
се повторуваат. Значи се работи за комбинации без повторување!
C rn 

n!
8!
8  7  6  5!


 56
r!(n  r )! 3!(8  3)! 3  2  1  5!

Значи вкупно се можни 56 различни состави на комисијата.

ТЕОРИЈА НА ВЕРОЈАТНОСТ И СТАТИСТИКА ВО СООБРАЌАЈОТ

Задача 2. Од наставнички совет од 8 лица, треба да се избере комисија од тројца. При тоа, еден од
нив е претседател на комисијата, еден е секретар и еден член на комисијата. На колку начини може
да се избере оваа комисија?
Решение:
За разлика од задача 1, овде сега секој од избраните членови на комисијата може да биде или
претседател или секретар или само член. Сега редоследот на избраните членови станува важен, а
лицата се разбира не може да се повторуваат во една иста комисија. Значи се работи за варијации без
повторување.
Vrn 

n!
8!
8  7  6  5!


 336
(n  r )! (8  3)!
5!

Забележи дека сега бројот на сите можни случаи е значително поголем, бидејќи од исти
избрани тројца луѓе може да се состават
Pn  n! 3! 6

различни комисии!
Забележи дека 56 х 6 = 336

Задача 3. Од шпил карти се влечат една по една 4 карти. На колку различни начини можат да се
извлечат тие 4 карти?
Решение:
Редоследот на извлечените 4 карти не е важен. (Тоа е истиот состав на картите). Исто така, се
работи за извлекување без повторување - секоја извлечена карта се задржува и не може повторно да
се извлече. Значи се работи за комбинации без повторување.
C rn 

n!
52!
52  51 50  49  48!
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r!(n  r )! 4!(52  4)!
4  3  2  1  48!

Задача 4. Колку вкупно различни регистарски таблички можат да се издадат во едно регистарско
подрачје во Република Македонија?
Одговор:
Во РМ табличките имаат три бројки (можни 10 цифри од 0 до 9) и две букви од латиницата
(вкупно 22 букви на располагање)
Да најдеме прво колку различни случаи имаме ако ги менуваме трите бројки?
Редоследот на бројките е важен и бираме 3 бројки од можни 10, со тоа што ја исклучуваме
регистрацијата со три нули. Бројките може да се повторуваат. Значи се работи за варијации со
повторување!

ТЕОРИЈА НА ВЕРОЈАТНОСТ И СТАТИСТИКА ВО СООБРАЌАЈОТ

Vrn  n r  10 3  1000 различни регистрации со различни бројки, односно 999 ако ја исклучиме

регистрацијата со 3 нули.
Да најдеме сега колку различни случаи даваат двете букви во регистрацијата?
Редоследот е важен и буквите можат да се повторуваат, па повторно имаме варијации со
повторување:
Vrn  n r  22 2  484

Вкупниот број на различни регистрации ќе биде:
999 х 484 = 483 516 регистрации

