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КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 Об’єкт дослідження: бінарні ймовірнісні ігри 

з однорідною системою ставок.  

Предмет дослідження: ефективні діапазони 

виграшів для ймовірнісних бінарних ігор з 

однорідною системою ставок.  

Мета дослідження: обрахунок  ефективних 

діапазонів виграшів в ймовірнісних бінарних 

іграх на основі центральної граничної теореми 

та нерівності Беррі-Ессеєна. 

Завдання. Гравець грає в рулетку в 

казино і постійно ставить на біле. 

Виконати наступні завдання: 

1)обрахувати приблизно виграш казино,

якщо гравець здійснює 10000 спроб, в 

кожній з яких він ставить по 1фішкі; 

2) обрахувати ефективний діапазон 

виграшу казино з ймовірністю 95%, 

якщо гравець здійснює 10000 спроб, в 

кожній з яких він ставить по 1фішкі; 

3)здійснити уточнення оцінок в пункті 2

на основі нерівності Беррі-Ессеєна. 

Для прогнозування рівня виграшу казино на основі нерівності Беррі-Ессеєна 

доцільно використовувати ефективний діапазон: 

67.0896; 456.4863 . 

Для прогнозування рівня програшу гравця на основі нерівності Беррі-Ессеєна доцільно 

використовувати ефективний діапазон: 

83.5137; 473.9104 . 

На основі ЦГТ значення виграшу казино з ймовірністю 95% 

попадає в діапазон: 

75.96; 464.04 . 

На основі ЗВЧ казино виграє приблизно 

𝜉1 + ⋯ + 𝜉10000 ≈ 0,027 ∙ 10000 = 270 ф . 
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ОТРИМАНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ 

ЦГТ. Нехай 𝜉𝑛 – послідовність незалежних

однаково розподілених випадкових величин, для 

яких існує дисперсія і 

𝑆𝑛 = 𝜉1 + 𝜉2 + ⋯ + 𝜉𝑛

Виконується рівність: 
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де 𝐺(𝑥) – функція розподілу стандартного 

нормального розподілу. 

Нерівність Беррі-Ессеєна: 
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В процесі реалізації поставленої мети були виконані 

наступні  завдання: 

1)визначено значення виграшу для бінарної 

ймовірнісної гри на основі закону великих чисел; 

2)визначено ефективний діапазон виграшів для

бінарної ймовірнісної гри на основі центральної 

граничної теореми; 

3)поглиблено ефективні діапазони виграшів для

бінарної ймовірнісної гри на основі нерівності 

Беррі-Ессеєна. 

Введемо послідовність випадкових 

величин 𝜉𝑛, які набувають значень −1

та 1 з ймовірностями 
18

37
та 

19

37

відповідно. 

Зрозуміло, що значення випадкової 

величини 

𝜉1 + ⋯ + 𝜉10000 

представляє собою значення виграшу 

казино при 10000 ставках. 

Посилений закон великих чисел 

Комогорова: 

𝜉1 + ⋯ + 𝜉𝑛

𝑛
→ 𝑀𝜉(м. с)

 


