
7.SUNUM



 Hatırlanacağı gibi, kesikli rassal değişkenler sonlu 
(örneğin; 0, 1, 2,...,10) veya sayılabilir sonsuzlukta 
(örneğin; 0, 1, 2,...) değerler alabilmektedir. Fakat birçok 
uygulamada, rassal değişkenin aldığı değerler 
sayılamayacak sonsuzlukta olabilmektedir.

 Örneğin, bir işletmede otomatik makine yardımıyla 1.5 
metre uzunluğunda bir ürün üretiliyor olsun. Çeşitli 
nedenlerden dolayı üretilen ürünlerin uzunluklarının 
birbirinden farklı olduğu bilinsin. Bu durumda, ürünlerin 
uzunluğu bir rassal değişkendir ve bu rassal değişkenin 
alabileceği değerler ise 1.40, 1.41, 1.43, ... , 1.57, 1.58 
metre şeklinde sayılamayacak (sonsuz) kadar çoktur.

 Sonuç olarak, bu örnekteki X rassal değişkeni, 1.40 ile 
1.58 arasındaki her bir değeri alabileceği için sürekli bir 
rassal değişkendir. Bu rassal değişkeninin alabileceği 
değerlerinin bulunduğu 1.40-1.58 aralığı ise tanım aralığı 
olarak ifade edilir.



 Sürekli rassal değişkenin tanımı üzerinde 
tekrar durulacak olursa belli bir aralıkta veya 
aralıklarda her değeri alabilen rassal
değişkene, sürekli rassal değişken denir.

 Bir başka ifadeyle, sürekli rassal değişken, 
alabileceği değerleri sayılamayacak (sonsuz) 
kadar çok olan rassal değişkendir. Ayrıca, 
sürekli rassal değişkenin değerleri genellikle, 
sayım yoluyla elde edilen kesikli rassal
değişkenlerin aksine ölçüm yoluyla elde 
edilmektedir.



 Sürekli rassal değişkenler için en basit 
dağılımlardan biri, düzgün (uniform) 
dağılımdır. Düzgün dağılım, sürekli bir rassal
değişkenin tanımlı olduğu aralıkta belirlenen 
eşit uzunluktaki aralıkların olasılıklarının eşit 
olduğu bir dağılımdır. Örneğin; bir uçağın bir 
yerden başka bir yere olan uçuş süresi, belli 
uzunluktaki bir borunun arızalandığı 
noktadaki mesafesi gibi rassal değişkenler 
yaklaşık olarak düzgün dağılıma sahiptir.



 Düzgün dağılımda, X tesadüfi değişkeni tanımlı 
olduğu (a-b) aralığında bütün değerleri aynı 
olasılıkla alıyorsa bu dağılım, sürekli düzgün 
dağılım olarak adlandırılmaktadır. Sürekli düzgün 
dağılımın genel ifadesi:

 şeklindedir. Dağılım iki parametreli olup, 
parametreler a ve b’dir. 



 Sürekli düzgün dağılımda olasılıklar toplamı 
ise,

 olmaktadır. 







 Sürekli düzgün dağılımın beklenen değeri 
(ortalaması),



 Sürekli düzgün dağılımın varyansı,



 Sürekli X rassal değişkeni, 2 ile 6 değerleri 
arasında düzgün dağılımasahip olsun. X 
rassal değişkeninin 3 ile 5 arasında değer 
alması olasılığını bulunuz.



 üzgün dağılıma sahip sürekli rassal değişkenin 
olasılık yoğunluk fonksiyonu

 X rassal değişkeninin 3 ve 5 arasında değer 
alması olasılığı, taralı bölgenin alanına eşittir ve

 Formülüyle bulunur.





 Normal dağılım olasılıkta önemli bir yeri olan 
ve sıkça kullanılan sürekli bir dağılımdır. 
Bunun nedeni pek çok gözlem sonucunun 
normal dağılım vermesi ve bir çok olayın 
normal dağılım ile açıklanabilmesidir.

 Normal dağılımda X sürekli tesadüfi 
değişkeni, -∞ ile +∞ arasındaki tüm 
değerleri alabilmektedir. Bu aralık içinde 
tesadüfi değişkeninin gösterdiği dağılım çana 
benzemektedir, bu yüzden normal dağılıma 
çan eğrisi, normal eğri gibi adlar da 
verilmektedir.



 Normal dağılımın olasılık yoğunluk 
fonksiyonu;

 şeklinde tanımlanmaktadır. Formülde yer alan 
e=2.7183 ve π=3.1416 olup, μ ortalamayı, 
σ2 ise varyansı ifade etmektedir. Normal 
dağılım iki parametreli bir dağılımıdr ve 
parametreleri ortalama ve varyanstır (standart 
sapmanın karesi).



 Normal dağılımın beklenen değeri (ortalama):

 E(X)=μ

 Normal dağılımın varyansı:

 V(X)=σ2



 Normal dağılımın olasılık yoğunluk 
fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibidir:

Normal dağılımın eğri ile 
yatay eksen arasında kalan 
toplam alan bire eşittir.





 Normal dağılımda tesadüfi değişkenin belli 
bir aralık için olasılığını bulurken integral
hesaplamalarının zorluğundan kurtulmak için 
X değerleri standartlaştırılmakta ve tesadüfi 
değişkenin değerleri ortalaması 0 ve varyansı
1’e eşit standart değişkene (Z) 
dönüştürülmektedir. Standart Z değişkeni,

Olasılık yoğunluk fonksiyonu:





 Bir sınıftaki öğrencilerin matematik dersinden 
aldığı notlar normal dağılmakta olup, 
ortalaması 55, varyansı ise 144 olarak 
bulunmuştur. Herhangi bir öğrencinin bu 
dersten,

 A) 60’dan fazla puan alma olasılığını,

 B) 45’ten az alma olasılığını

 C) 40-65 arasında alma olasılığını 
hesaplayalım.



 A) P(X>60)=?

 Herhangi bir öğrencinin 60’dan fazla alma 
olasılığını bulmak için önce Z değeri 
hesaplanır, bu değerin olasılığı Z tablosundan 
bulunur ve normal dağılım şeklinin sağ 
tarafının olasılığı 0.5 olduğundan, bulunan bu 
tablo değerinin 0.5 değerinden çıkartılması ile 
60’dan fazla alma olasılığı hesaplanır. Bu 
işlemler sırasıyla sonraki slaytlarda 
yapılmıştır:



 Olarak hesaplanır.



 Z tablosunu 
kullanarak 
hesaplanan z 
değerine ait olasılık 
değerini bulabiliriz. 
Önceki slaytta 
hesaplanan Z değeri 
0.416 olduğuna göre 
yandaki tabloda 0.4 
ve 0.01’in kesiştiği 
yere bakarsak 
Ztablo=0.1591
olarak bulunur



 P(X>60)=0.5-0.1591=0.3409 olarak 
hesaplanır.

0.5



 B) P(X<45)= ?

 Herhangi bir öğrencinin 45’ten az alma 
olasılığını bulmak için önce Z değeri 
hesaplanır, bu değerin olasılığı Z tablosundan 
bulunur ve normal dağılım şeklinin sol 
tarafının olasılığı 0.5 olduğundan, bulunan bu 
tablo değerinin 0.5 değerinden çıkartılması ile 
45’ten az alma olasılığı hesaplanır. Bu 
işlemler sırasıyla sonraki slaytlarda 
yapılmıştır:



 olarak hesaplanır.



 Z tablosunu 
kullanarak 
hesaplanan z 
değerine ait olasılık 
değerini bulabiliriz. 
Önceki slaytta 
hesaplanan Z değeri 
-0.833 olduğuna 
göre yandaki tabloda 
0.8 ve 0.03’ün 
kesiştiği yere 
bakarsak 
Ztablo=0.2969
olarak bulunur



 P(X<45)=0.5-0.2969=0.2031 olarak 
hesaplanır.



 c) P(40<X<65)= ?

 Herhangi bir öğrencinin 40 ile 65 arasında 
alma olasılığını bulmak için 40 ile 55 ve 55 ile 
65 arasındaki alanlar ayrı ayrı hesaplanmakta 
ve istenen sonuç için iki alan toplanmaktadır.



65-55



 P(40<X<65)= 0.3944+0.2967=0.6911


