
Глава 22: Продължаваме да плуваме – риск от банкрут 

Page 1 of 14 
 

Част 4: Риск 

Глава 22: Продължаваме да плуваме – риск от банкрут 
Шекспир няма да превеждам... 

“My  ventures are not in one bottom  

trusted, Nor to  one place; nor is my  

whole estate Upon  the  fortune  of  this  

present  year:  Therefore my merchandise  

makes me not sad.”  

William Shakespeare, "The Merchant of Venice" 

През цялата книга бяхме фокусирани изключително върху очакването като основната линия за 
правилната игра. Нашето предположение, посочено в самото начало, беше, че всичките играчи 
са спазвали адекватен банкрол в техните игри и единствената им грижа беше максимизирането 
на EV. В тази глава, обаче, ще се откажем от това предположение и вместо това ще разглеждаме 
важният въпрос: „Какво означава адекватен банкрол за една игра?“ 

Разбира се, няма еднозначен отговор на този въпрос; играчите имат различни схващания за 
риска. За някои хора, рискът от загубата на целият им банкрол е неприемлив; за други – покер-
играта може да бъде като стартов бизнес, където относително високия шанс за загуба е 
приемлив в преследването на максимизацията на профита. Можем, все пак, да приложим 
количествени методи при решаването на задачата, правейки предположения, оценявайки 
последиците от тези предположения и, изграждайки модел. Един модел, който често 
използваме в определянето на изискванията към банкрола, се нарича Рискът от банкрут (Risk 
of Ruin) – RoR модел. 

Основната част от следващото съдържание беше разработена от Бил Чен и Том Уайдеман. 

Този модел допуска следното: 

 Ние постоянно играем определена игра с определен брой изходи Х, 

 Всеки опит е независим и се избира по случаен начин от Х 

 Имате начален банкрол b 

 Банкролът b се променя в зависимост от изхода на всяка сесия. 

Играем играта до безкрайност или докато не занулим банката. 

За посочените горе предположения винаги има само два възможни изхода при безкраен брой 
на опити. Първата възможност е банкролът да нараства безгранично – ние печелим все повече 
и повече и дългосрочният ни уинрейт доближава уинрейта ни в играта. Втората е да загубим 
цялата банка в някакъв момент. Предметът, който ни интересува най-много, е вероятността 
стартовата банка да бъде загубена при тези условия. Наричаме тази функция е функция на риска 
от банкрут, Rx(b). Когато се занимаваме с отделна игра и съответното й разпределение, често 
ще свеждаме това означение до R(b). 

Тази функция има определени свойства, които ни позволяват да опишем поведението й и 
евентуално да намерим нейната стойност за конкретна игра. 

Свойство 1 
Ако няма вероятност от отрицателен резултат, тогава R(b) = 0 за всички b. 
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Ако ние никога няма да получим отрицателен резултат, играейки играта, тогава няма шанс 
целият банкрол да бъде загубен. 

Свойство 2 
Ако играта има отрицателно очакване, тогава R(b) = 1 за всички b. 

Това свойство е резултат от факта, че играта ще бъде играна до безкрайност. Ако играта има 
негативно очакване, тогава очакваната загуба ще нараства до безкрайност, тъй като броят на 
опитите ще се стреми към безкрайност. Съвсем друго е в ситуацията, когато очакването е 
положително. Тук количеството спечелени пари ще нараства безкрайно, с изключение на случая, 
когато първо сме изгубили целия си банкрол. 

Свойство 3 
Ако една игра има някакви възможни негативни резултати в Х, тогава R(b) > 0 за всички b. 

Това свойство лесно се доказва от следното. Да речем, че вероятността от определен 
отрицателен резултат ХL е р, и стойността на този негативен резултат е v. Ако имаме банкрол В, 
тогава можем да загубим целия банкрол незабавно, ако резултатът ХL се случи В/ v пъти подред. 
Тази вероятност е просто рВ/v. Тази вероятност може да бъде извънредно малка, но докато 
съществуват някакви възможни отрицателни резултати, R(b) > 0. 

Свойство 4 
Ако една игра има положително очакване и ограничен брой отрицателни резултати, тогава R(b) 
< 1 за всички b. 

Да предположим, че Х има положително очакване. Тогава, нека Хn е последователност от 
независими опити. Да определим кумулативния резултат: 

𝑐𝑛 =  ∑ 𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1  тогава знаем, че с вероятност 1: < X >= lim

𝑛→∞

𝑐𝑛

𝑛
> 0 

Да предположим, че R(b) = 1. Тогава при вероятност (за банкрут) 1, ни е известно, че ще има 
кумулативен резултат, който е отрицателен за някакво Сn. Нещо повече, за всяко Сn ние знаем, 
че ще има такова m > n, че Cm < Cn. Това означава, че имаме последователност: 

0> Cn1> Cn2> Cn3>... 

Това противоречи на първоначалното предположение, че Х има положително очакване. 

Свойство 5 
Функцията на риска от банкрут за сбора на двата банкрола е равна на произведението на 
индивидуалните стойностите за риска от банкрут за всеки банкрол. 

R(a + b) = R(a)R(b)           (22.1) 

Това свойство формира основата за произхода на функцията за риска от банкрут. Ако имаме 
банкрол от $500 и някакъв риск от банкрут за даден размер на банката, какъв е шансът да 
приключим със загуба на $1000? След като сме загубили първите $500, което се случва с някаква 
определена вероятност, сега имаме други $500, с които да играем. Тъй като губенето на банката 
е независимо събитие, обединената вероятност за загуба на двата банкрола от $500 
(еквивалента на загуба на един банкрол от $1000) е просто вероятността за загубата на $500 на 
квадрат. 

Има някои определени проблеми в това становище; например, да речем, че имаме игра, в която 
залогът е $100, а ние имаме само $50. В този смисъл ние вече сме „банкрутирали“. Обаче, можем 
да вземем два банкрола по $50, за да участваме в играта, и тогава рискът от банкрут ще е по-
малък, отколкото да не участваме изобщо. За късмет, в покера ние никога няма да се сблъскаме 
с подобен парадокс, така че ще го игнорираме в нашите разсъждения. 
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Пример 22.1 
Да погледнем един прост пример. Да предположим, че играем следната игра. Хвърляме зарове 
и, ако пада 1 или 2, ние губим $100. Ако пада 3 – 6, ние печелим $100. Това е страхотна игра! 
Печелим повече от $33 на хвърляне. Обаче, да приемем, че имаме само $100. Какъв е шансът 
евентуално да загубим тези $100, ако играем играта до безкрайност? Използвайки горните 
свойства, в същност, можем да решим тази задача. 

При първото хвърляне имаме шанс 1/3 да приключим играта и 2/3 – да увеличим банката си до 
$200. Ще наричаме $100 „една единица“. Тогава рискът да загубим банка от $100 е R(1), а рискът 
да загубим банка от $200 е R(2). 

R(1) = 1 3⁄  + 2 3⁄  R(2) 

Знаем от свойството 5, че R(a + b) = R(a)*R(b), следователно: 

R(2) = R(1)*R(1) 

Да заместим и да намерим решение: 

R(1) = 1 3⁄  + 2 3⁄  R(1)2 

2R2 - 3R + 1 = 0 

(2R - 1)(R- 1) = 0 

Това ни дава две възможни стойности за риска от банкрут, ½ и 1. Знаем, че тази игра има 
положително очакване и според свойството 4 рискът от банкрут трябва да бъде по-малък от 1. 
Оттук, R(1) за тази игра е ½. 

Читателят може да провери това чрез експеримент. Хвърлете заровете и играйте играта докато 
или загубите първоначалния стак от $100, или спечелите $1000. Ако повторите този процес 
достатъчен брой пъти, резултатът ще бъде ½. 

Да се върнем към формулата 22.1: 

R(a+ b)=R(a)R(b) 

Можем да направим някои алгебрични манипулации, които ще ни помогнат да разкрием едно 
важно свойство на R(x). 

Първо, ще вземем логаритъм от всяка страна на уравнението: 

ln R(a + b) = ln R(a) + ln R(b)  

Ако направим заместване f(x) = ln R(x), тогава ще получим: 

f(a + b) = f(a) + f(b) 

Тази зависимост показва, че f е линейна. Можем да го видим, например: 

f (1+1) = f (1) + f (1) 

f (2) = 2 f (1) 

f (2+1) = f (2) + f (1) 

f (3) = 3f (1) 

 

f (n) = nf (1) 

и т.н. 
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И така, f (x) е от вида f(x) = -αx, където α е константа (Това не бива да се бърка с α от формула 
11.1, съотношението между блъфове и стойностни залози). Рискът от банкрут за всяка игра има 
този вид и ние наричаме α константа на риска от банкрут. Това е причината α да е позитивна, 
в същност α е равна на натуралния логаритъм от риска от банкрут на банка с размер 1 единица. 
Тъй като знаем, че R(x) е между 0 и 1 за всички х, добавяме знака минус, тъй като ln x е 
отрицателен за всички х между 0 и 1. 

a = ln (R(l)) 

α е константа, която ни казва, каква е цената на една единица от банкрола от гледната точка на 
риска от банкрут. Да предположим, че имаме една единица банкрол. Тогава нашият риск от 
банкрут е e-α. (е е основата на натуралния логаритъм, математическа константа, приблизително 
равна на 2,71). Използваме или exp(x), или ех за по-лесно четене. Да предположим, че имаме 2 
единици банкрол. Тогава нашият риск от банкрут е e-α по e-α или e-2α. И нашият риск от банкрут за 
N единици банкрол е просто e-Nα. 

И така, имаме: 

ln R(x) = -αx  

R(x) = e-αx 

Така, формата на функцията на риска от банкрут е експоненциално зависима от банкрола и 
някаква константа, която е функция на структурата на разпределението на изходите от играта. 

Нека да преразгледаме примера, който имахме. Въз основа на това, което показахме преди, ние 
знаем, че рискът от банкрут за 1 единица банкрол е ½. Играта, където банкролът е $100 и 
изходите са +$100 и -$100, е еквивалентна на игра, където банкролът е 1 единица и резултатите 
са +1 и -1 единица. 

R(b) = e-αb 

R(1) = 1 2⁄  

1
2⁄  = e-α 

-α = ln 1
2⁄  

α = ln 2 

Има още едно важно свойство на функцията за риска от банкрут. 

Свойство 6 
За една игра, R(B) = <R(B + x)>, където х е случайна променлива, избрана от диапазона с резултати 
Х. 

Това свойство гласи, че рискът от банкрут за банкрол В е очакваната стойност на риска от банкрут 
на банкрола след един допълнителен опит. Това е така, защото моделът на риска от банкрут 
предполага, че ще играете играта до безкрайност. Така, ако имате банкрол В с риск от банкрут 
R(B) точно сега и играете играта още веднъж, R(B) е средно претеглена стойност от възможните 
ви банкроли след този опит. Това може да звучи малко объркващо, но ето един пример, който 
ще ви помогне да видите неговата простота. 

Пример 22.2 
В нашата примерна игра имаме следните резултати: 

+1 с вероятност 2/3 

-1 с вероятност 1/3 

Това, което това свойство казва, е, че за какъвто и да е банкрол важи следното: 
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R(B) = <R(B + x)> 

R(B) = 1 3 ⁄ R(B – l) + 2 3⁄ R(B +1) 

Тази зависимост описва връзката между риска от банкрут и очакваните резултати от играта. След 
още един опит, има някакъв брой възможни банкрола, всеки от които съответства на определен 
изход от играта. Очакваната стойност на риска от банкрут за всеки от тези банкроли трябва да е 
равна на текущият риск от банкрут. Тази игра се повтаря безкраен брой пъти. 

Използвайки това, имаме: 

R(B) = <R(B + x)> 

e-αB = < e-αB e-αx > 

От дясната страна e-αB е константа, затова можем да я извадим извън скобите: 

e-αB =  e-αB< e-αx > 

1 = < e-αx >           (22.2) 

Можем да използваме тази важна зависимост, за да намерим константата на риска от банкрут: 

1
3 ⁄ eα + 2 3 ⁄ e-α = 1 

eα + 2e-α = 3 

1 + 2e-2α = 3e-α 

Нека x = e-α 

1 + 2x2 = 3x 

2x2 – 3x + 1 = 0 

(2x - 1)(x - 1) = 0 

x = 1 2 ⁄   или x = 1 

e-α = 1 2 ⁄  или e-α = 1 

Когато използваме формулата 22.2 за която и да е игра, едно от решенията винаги е α = 0. За игри 
с EV < 0 това ще е коректно решение, тъй като R(b) = 1 за тези игри. Обаче, за игри с EV > 0, 
отговорът е вторият корен, в този случай α = ln 2. И отново, това пасва на предишните ни 
решения. 

Сега трябва да спрем за малко, за да прегледаме това, което свършихме досега. Първо, 
направихме редица предположения за функция, наречена функция на риска от банкрут R(b). 
След това изброихме някои свойства на тази функция, включително и много важното свойство 
R(a +b)= R(a)R(b). От това и другите свойства на функцията успяхме да извлечем по-пряка 
формула за риска от банкрут за която и да е игра, R(b) = e-αb, където α е константа, която е 
свойството на изучаваната игра. Обаче, до този момент, нямахме друг разумен начин да 
намерим α освен да намерим директно решение за R(b). 

По-нататък дефинирахме допълнително свойство на функцията R(b), което обяснява връзката на 
R(b) с очакваната стойност на риска от банкрут след единичен опит. Използвайки тази връзка, 
ние успяхме да премахнем зависимата от банкрола част от функцията за риска от банкрут и 
показахме, че можем да намерим стойността директно от параметрите на играта без 
да пресмятаме риска за някакъв определен случай. Това направи целия клас от задачи 
податлив на обработка, което щеше да е трудно при други обстоятелства. Ще продължим с 
разглеждането на някои неща, свързани със стойността на α. 
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Можем да направим някои интересни наблюдения за поведението на функцията <e-αx>, което 
ще наричаме g(a) за сега. 

Първо, знаем, че g(0) = 1. 

Второ, можем да вземем частна производна от g по α, за да получим: 

g'(a) = < -x e-αx >. g(0)  

Тогава = < -x >. Тъй като знаем, че играта има положително очакване, g’(0) е винаги отрицателна. 
Така при 0, g e 1 върху примката на спада. 

Трето, можем да намерим g"(α) = < -x2e-αx >. Тази стойност винаги е положителна. 

Четвърто, можем да видим, че ако има някакви отрицателни резултати в Х, тогава g(x) се стреми 
към безкрайност, тъй като α се стреми към безкрайност, защото всички резултати с положителен 
изход отиват към нула, докато тези с отрицателен – се увеличават до безкрайност. 

Всичките тези неща са представени на графиката. Следователно, решението за формулата 22.2 
съществува при а > 0 и това решение е уникално. Това отстранява потенциалното затруднение, 
което би могло да се получи, ако имахме няколко различни стойности а, които отговарят на 
условията на формула 22.2. След като намерим не-нулева стойност на а, ние ще знаем, че това е 
вярната стойност. 

Това подсказва, тогава, един метод за решаване на всяка задача за риска от банкрут, където 
разпределението на резултати е известно, метод, който е решението на формула 22.2 за 
очакваното разпределение на резултати. Ще разгледаме малко по-сложен и близък до 
реалността пример в следващия пример. 

Пример 22.3 
Да разгледаме случая, когато един играч има ограничен банкрол. Той е склонен доста да 
рискува, тъй като нито има други помощни средства, нито начини за нарастване на банката си. 

Figure 22.1. A sample of g(x) for a game with positive EV. 
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Той решава, че сит-енд-гоу турнири с бай-ин $200+15 са най-възвръщаеми и с по-малка 
вариация. Тези турнири имат следната структура на наградния фонд: 

1-во място: $1000 

2-ро място: $600 

3-то място: $400 

Очакваните му резултати в турнирите са следните: 

Завършва на Вероятност Нетна печалба 

1-во място 0.12 $785 

2-ро място 0.13 $385 

3-то място 0.13 $185 

4 -10 място 0.62 -$215 

Общо 1 EV = $35/турнир 

 

Какъв е неговият риск от банкрут при различни размери на банката? 

Методът, който използваме тук, е да нагласим формулата 22.1 според разпределението на 
резултатите на този играч. 

0.12e-a(785) + 0.13e-a(385) + 0.13e-a(185) + 0.62e-a(215) = 1 

Сега тази формула не е лесна за решаване; обаче, има множество инструменти, като Microsoft 
Excel, които включват „Solver”, който може да реши тази задача чрез конвергенция към решение 
за а. Решавайки задачата по този начин, намираме: 

a ≈ 0.000632 

R(b) = exp(-0.000632b). 

Поглеждайки резултатите за няколко различни размера на банката, виждаме: 

Размер на банката Риск от банкрут 

500 72.9% 

1000 53.2% 

2000 28.3% 

3000 15.0% 

4000 8.0% 

5000 4.3% 

7500 0.9% 

10000 0.2% 

Една дума  
Преди да продължим, да направим една забележка относно предположението, което лежи в 
основата на риска от банкрут. Това предположение се състои в това, че, играчът отново ще влага 
всичките спечелени пари в банката и ще й позволи да нараства безкрайно. Когато гледаме 
стойностите за риска от банкрут в проценти, изкушението е да разглеждаме тези стойности като 
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приход и непрекъснат шанс за извеждане на пари, за да поддържаме банка с определен размер, 
виждайки толкова ниски стойности за риска. 

Рискът от банкрут на една банка, която се задържа на едно определено ниво, като всичко 
над това ниво се извежда „навън“, е 1% или 100%. 

Ако от банката се взимат някакви пари, дори ако има профит, тогава рискът от банкрут на тази 
банка нараства. Рискът от банкрут взима под внимание случаите, когато се правят достатъчно 
пари, за да може банката да устои на натиска на загубата в бъдещето. Има множество разумни 
стратегии за изваждане на парите от банката по начин, който позволява рационално пресмятане 
на риска, но всичките те повишават риска от банкрут. 

Половин банка 
Онези читатели, които са запознати с науката, ще разпознаят във функцията на структурата на 
риска от банкрут функцията за радиоактивно разпадане. Едно радиоактивно вещество 
обикновено съдържа изтопи на елемент, които са нестабилни. Нестабилните  изотопи се 
разпадат по случен начин през период на време, наричан период на полуразпад. През този 
период от време, случайният процес на разпад е причината за разпадането на половината от 
радиоактивното вещество. Обаче, след два периода за полуразпад веществото не се разпада 
напълно. Вместо това, по време на вторият период на полуразпад, останалото количество се 
разпада, оставяйки ¼ от първоначалното количество, и т.н. Източникът никога не се разпада 
напълно – той просто се приближава към нула след огромен брой периоди за полуразпада. 

Направихме аналог на процеса, отговарящ на риска от банкрут; и двата са експоненциални 
функции и имат подобно поведение. Банкрол наполовина е количество пари, което е 
необходимо, за да бъде рискът от банкрут точно ½. Следователно, по същия начин, рискът от 
банкрут на два половин-банкрола е ¼, на три половин банкрола е 1/8 и т.н. 

За да намерим формула за генериране на половин-банкроли, просто ще решим уравнението за 
RoR така, че той ще е ½: 

e-ab = 1 2⁄  

-ab = -ln2 

b = (ln2)/a 

И така, размерът на половин-банкрол е (ln2)/a. Можем да направим апроксимация на половин-
банкрол за ситуацията със сит-енд-гоу турнир, описан горе; да речем, че ln2 е около 0,693 и а 
беше около 0,00632. Така, размерът на половин-банкрол е приблизително $1100. Поглеждайки 
таблицата за риска, виждаме, че, ако направим интерполация на риска от банкрут за $1100, 
$2200, $3300 и т.н., те ще следват геометричната прогресия от 0,5b, както и очаквахме. 

Банкролът наполовина е просто специален случай на по-общата формула за риска и може да 
бъде от полза за приблизителни размери на банката при различни нива на риска от банкрут. Ние 
често използваме това като опростено решение на по-сложната формула за риска, тъй като тези 
резултати са лесно сравними при различни игри. След като имаме решение за някакъв 
определен риск, можем лесно да намерим половин банкрол и след това да ги умножим при 
който и да е желан риск от банкрут. 

Риск от банкрут за нормално разпределени резултати 
В следващата част ще разгледаме формулата за риска от банкрут за игра, в която 
разпределението Х е нормално, със средна стойност µ и стандартно отклонение σ. 

Нека v(x) е функция на риска от банкрут за случайна величина и р(х) плътността на вероятността, 
тогава имаме следното: 

< 𝑣(𝑥) >= ∫ 𝑝(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥
∞

−∞
        (22.3) 
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Забележка: Тук авторите използват свойството на плътността на вероятността, 
когато за някоя непрекъсната случайна величина може да се зададе математическо 
очакване посредством функция на плътността на вероятността на безкраен 
интервал. Вероятно си спомняте, че за функцията на риска вече беше определено 
свойство, което я свързва с очакваните стойности на банкрола след една сесия. 

Това уравнение ни предлага основа за разширяване на нашата формула за риска от банкрут за 
този случай, където разпределението е нормално. 

Нормалното разпределение се идентифицира чрез негова характеристична функция на 
плътността: 

𝑁(𝑥) = (
1

𝜎√2𝜋
) 𝑒𝑥𝑝 (

−(𝑥 − 𝜇)2

2𝜎2
) 

където µ е средната стойност на разпределението, а σ е стандартно отклонение. 

Започваме с формула 22.2: 

<e-ax> = 1 

Комбинирайки я с уравнението 22.3, получаваме: 

∫ 𝑒−𝛼𝑥𝑁(𝑥)𝑑𝑥 = 1
∞

−∞

 

 

1

𝜎√2𝜋
∫ exp(−αx) 𝑒𝑥𝑝 (

−(𝑥 − 𝜇)2

2𝜎2
) 𝑑𝑥 = 1

∞

−∞

 

 

1

𝜎√2𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝 (

−[(𝑥 − 𝜇)2 + 2𝛼𝜎2𝑥]

2𝜎2
) 𝑑𝑥 = 1

∞

−∞

 

Да разгледаме първо частта с експонентата е: 

−(𝑥 − 𝜇)2 + 2𝛼𝜎2𝑥

2𝜎2
 

−(𝑥2 − 2𝑥𝜇 + 𝜇2) + 2𝛼𝜎2𝑥

2𝜎2
 

−(𝑥2 − 2𝑥𝜇 + 2𝛼𝜎2 + 𝜇2)

2𝜎2
 

−(𝑥2 − 2𝑥(𝜇 − 𝛼𝜎2) + 𝜇2)

2𝜎2
 

Можем леко да променим числителя на този израз, за да опростим след това крайния изглед на 
формулата. Ще допълним израза с взаимно изключващите се компоненти, завършвайки 
квадратите: 

−(𝑥2 − 2𝑥(𝜇 − 𝛼𝜎2) + (𝜇 − 𝛼𝜎2)2 + 𝜇2 − (𝜇 − 𝛼𝜎2)2)

2𝜎2
 

−[(𝑥 − (𝜇 − 𝛼𝜎2))2 + 𝜇2 − (𝜇 − 𝛼𝜎2)2)]

2𝜎2
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Да поставим получения израз в първоначалната ни формула: 

1

𝜎√2𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝 (

−[𝑥 − (𝜇 − 𝛼𝜎2) + 𝜇2 − (𝜇 − 𝛼𝜎2)2]

2𝜎2
) 𝑑𝑥 = 1

∞

−∞

 

1

𝜎√2𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝 (

−[𝑥 − (𝜇 − 𝛼𝜎2)2]

2𝜎2
) 𝑒𝑥𝑝 (

−[𝜇2 − (𝜇 − 𝛼𝜎2)2]

2𝜎2
) 𝑑𝑥 = 1

∞

−∞

 

Тъй като вторият експоненциален елемент от това уравнение не съдържа променлива х, можем 
да го изведем извън интеграла; тогава оставаме със следното: 

𝑒𝑥𝑝 (
−[𝜇2 − (𝜇 − 𝛼𝜎2)2]

2𝜎2
)

1

𝜎√2𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝 (

−[𝑥 − (𝜇 − 𝛼𝜎2)2]

2𝜎2
) 𝑑𝑥 = 1

∞

−∞

 

Също така, имаме следното: 

1

𝜎√2𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝 (

−[𝑥 − (𝜇 − 𝛼𝜎2)2]

2𝜎2
) 𝑑𝑥 = 1

∞

−∞

 

Това е вярно, защото тази формула е интегралът на функцията за плътността на различно 
нормално разпределение, където средната стойност е µ - ασ2, а не е просто µ. 

И така, оставаме с: 

𝑒𝑥𝑝 (
−[𝜇2 − (𝜇 − 𝛼𝜎2)2]

2𝜎2
) = 1 

Да вземем натурален логаритъм и от двете страни: 

(−𝜇2 − (𝜇 − 𝛼𝜎2)2)/2𝜎2 = 0 

(−𝜇2 − (𝜇 − 𝛼𝜎2)2) = 0 

(𝜇 − 𝛼𝜎2)2) = 𝜇2 

±𝜇 = 𝜇 − 𝛼𝜎2 

0 = a  или 2µ/σ2 = a 

И така, отново имаме познатите ни две решения за а. Едното е а = 0, а другото (критичната 
стойност за този случай) е 2µ/σ2 = a. 

Поставяйки това отново в основната ни формула за риска, получаваме: 

𝑅(𝑏) = 𝑒𝑥𝑝 (
−2𝜇𝑏

𝜎2 )         (22.4) 

Този важен резултат ни позволява да решим задачите с риска от банкрут за игри с нормални 
разпределения. Обаче, резултатите в покера не са нормално разпределени; за да се опитаме да 
приложим тази формула към покера, трябва да осъзнаем ограниченията на този подход. Игрите 
в покера не са точно нормални. Като цяло, резултатите на една покер ръка се групират около 
определени изходи, като загуба на 1 малък залог, загуба на 2 малки залога и т.н. Обаче, ние 
знаем, че Централната Теорема ни позволява да направим заключение, че разпределението на 
извадки със задоволителен размер ще се стремят към нормалното. Терминът „задоволителен 
размер“ се нуждае от пояснения. Способността ни да използваме формулата за риска от банкрут 
от предния пример зависи от размера на извадката, което ни позволява да я приемем за 
нормална. 

Ако за една игра имаме разпределение Х (с каквато и да е форма) и разполагаме с извадки с 
определени размери, които са близки до нормалното, можем да пресметнем риска от банкрут 
в тази игра, използвайки извадковото разпределение Х‘. Това ще даде приблизителен риск от 
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банкрут в играта: обаче, този риск от банкрут често е изопачен заради разликата между 
извадковото и генералното разпределение. 

Един от основните източници на изопачаването е асиметрия. Асиметрия е братовчед на 
вариация. Когато поглеждаме към вариацията на едно разпределение, ние преценяваме 
отстоянието на всеки резултат от средната стойност и взимаме квадрата от него. Пари, 
превърнати в положителни числа за всеки възможен изход, се сумират, за да се намери 
вариацията на разпределението. Асиметрията, вместо това, сумира кубове на отстоянията, което 
е причината стойностите да имат знак. Разпределения, където относителната сума на кубовете 
на отстоянията е положителна, се нарича положителна асиметрия, а тези, където сумата е 
отрицателна, се наричат отрицателна асиметрия. При пресмятането на асиметрията ние делим 
сумата на кубовете на отстоянията на стандартното отклонение разпределението на трета степен 
(кубирано). 

Нормалното разпределение има нулева асиметрия; то е симетрично спрямо средната стойност. 
За разлика от това, турнирните разпределения са силно асиметрични в положителна посока. 
Това лесно се вижда, ако разгледаме един турнир със 100 човека, където победителят взима 
всичко. Един играч със средни способности в този турнир ще спечели 99 бай-ина в 1% от времето 
и ще губи 1 бай-ин през другите 99% от времето. Очакването от този турнир ще бъде 0, 
вариацията ще е 99 бай-ина2/турнир а асиметрията на турнира ще бъде около +9,84. 
Асиметрия ефективно измерва тенденцията на разпределението да има отдалечени или по-
големи стойности от едната или другата страна спрямо средната стойност. 

Разпределения, които имат голяма асиметрия водят до проблеми при нормалния 
приблизителен метод за изчисляване на риска от банкрут. Можем да се опитаме да пресметнем 
риска от банкрут за този турнир по два начина: първо, използвайки нормалното разпределение, 
и, второ, чрез директното пресмятане на а. Тъй като рискът от банкрут може директно да се 
приложи само за игри с положително очакване, ние ще приемем, че нашия играч ще печели 2% 
от турнири (описани горе), в които участва. 

Първо, нормалното приближение: 

w = 1 buyin/турнир 

σ = 14.036 buyins/турнир 

R(b) = e-2b/197 

За една банка от 100 бай-ина имаме риск от банкрут от около 36,2%. 

А сега да сравним този резултат с резултата от директното пресмятане на а: 

<e-ax > = 1 

1
50⁄  (e-99a) + 49

50⁄  (ea) = 1 

Решавайки това уравнение, използвайки числени методи, получаваме а ≈ 0,01683. 

Да използваме тази стойност във формулата за RoR: 

R(100) = e-1.683 = 18.6% 

И така, решавайки директно, ние получаваме много по-нисък риск от банкрут. Това е така, 
защото разпределението на резултатите за един турнир има толкова голяма положителна 
асиметрия. Възможно е да се спечелят 99 бай-ина в един единствен турнир; обаче, в повечето 
случаи ние ще губим 1 бай-ин. Нормалното приближение (апроксимация) предполага, че ще има 
значителен брой на по-големи отрицателни резултати, от рода на -5 или -10 бай-ина. Обаче, 
фактът, че тези резултати не съществуват, води до надценяването на шанса от първоначален 
банкрут при използване на формулата за риска при нормално разпределение. 
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По тази причина ние не ви съветваме да използвате формулата за нормално разпределение при 
пресмятането на риска от банкрут при турнири. Това, разбира се, беше един екстремален 
пример, заради формата „победителят взима всичко“, но асиметрията е съществена и има място 
дори и при структурирана система на плащания. 

Все пак, ако разгледаме лимитен покер, ще имаме различна ситуация. Имаме нашето 
първоначално разпределение, обаче, то все още някак си е асиметрично вдясно, но не толкова, 
колкото описания горе турнир. 

Като начална точка взимаме следното разпределение на резултати от едно раздаване, което, 
макар и опростено, не е толкова далеч от това, което можем да намерим при обикновен средно 
успял играч. 

Резултат в малки 

блиндове (SB) 

Вероятност Относително очакване 

0 70% 0 

-1 4.07% -0.0407 

-2 8.14% -0.1627 

-4 4.41% -0.1763 

-6 2.03% -0.1220 

-8 1.01% -0.0814 

-12 0.34% -0.0407 

+2 2.81% 0.0563 

+4 3.44% 0.1375 

+8 2.5% 0.2 

+16 0.94%                              0.15 

+32 0.31% 0.1 

Total 100% 0.02 SB/hand 

Ако читателят не е съгласен с тази характеризация на формата на разпределението на 
резултатите от едно раздаване, конкретните избрани числа не са от значение за следващия 
анализ. 

Това разпределение има средна стойност от 0,02 SB/ръка и вариация от 10,80 SB2/ръка. 
Използвайки нормалното разпределение за банкрол от 300 малки залога, ще намерим, че 
рискът от банкрут ще е: 

e-(2)(300)(0.02)/10.80 = 32.89% 

Можем да приложим и формулата 22.1 за това разпределение. Това уравнение е доста сложно; 
ще изпуснем детайлите, въпреки, че то не е по-различно от предишните задачи. 

Решавайки го с използването на числени методи, намираме а = 0,00378. Рискът от банкрут на 
една банка от 300 единици при тази стойност на а е: 

e-300a = 32.17% 

Както можете да видите, тези стойности са доста близки; това свойство е характерно за повечето 
типични разпределения на резултатите от раздавания. Смисълът тук е, че дори и да съществува 
асиметрията в тези разпределения, тя далеч не е толкова голяма, колкото асиметрията в 
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резултатите от турнира (това важи и дори когато имаме структурирано изплащане). 
Разпределенията на резултатите от раздавания и нормалното разпределение изглеждат 
достатъчно близки според нашия опит и данните, с които работихме, за да позволят 
използването на риска от банкрут за нормалното разпределение като една точна апроксимация 
на пълната формула за риска от банкрут. 

Да разгледаме, какво сме открили досега. Първо разгледахме турнири. Основната 
характеристика за разпределенията в турнирите е съществена асиметрия вдясно. Когато 
прилагаме нормално разпределена функция за риска от банкрут към средната стойност и 
вариацията в турнира, ние значително надценяваме риска от банкрут. Това се случва, защото ни 
липсват големи негативи (отрицателни резултати); всеки турнир може да ни струва само един 
бай-ин. Второ, разгледахме лимит-покер кеш-игри. Тук открихме, че разпределението беше 
задоволително нормално, така формулата беше доста точна. Така, характеристиките от най-
голяма важност от гледната точка на риска от банкрут в лимит кеш-игри са средна стойност и 
вариация. 

Третият тип разпределение е често срещано и е с голяма популярност. Това са разпределение за 
но-лимит кеш-игри. Тук в раздаванията имаме големи положителни резултати, когато всичките 
пари отиват в центъра на масата и ние печелим, но също така и големи отрицателни резултати, 
когато губим целите си стакове. Като резултат от това, намираме, че нормалното разпределение 
на риска от банкрут отново е приближение. Характеристиката, която е от най-голямата важност 
тук, е куртозис (ексцес, стръмност), който е тенденцията „опашките“ на разпределението на 
бъдат „тлъсти“ – иначе казано, тенденцията резултатите, които са отдалечени от средната 
стойност, да се случват по-често, отколкото това би се получило при нормалното разпределение. 
Припомнете си, че, например, събития, отдалечени с три стандартни отклонения от средната 
стойност на нормалното разпределение, се случват само в 0,3% от случаите. Обаче, в една игра, 
като но-лимит, събития, разположени на няколко стандартни отклонения, се случват с по-висока 
честота. Както се оказва, този ефект е минимален по въздействието си върху риска от банкрут за 
повечето разпределения. Да погледнем следното доста опростено разпределение: 

Резултат (в ВВ) Вероятност Относително разпределение 

0 70% 0 

+1 15% 0.15 

-1 13%  -0.13 

+50 1.1% 0.55 

-50 0.9% -0,45 

Total 100% 0.12 BB/hand 

Тук можем да сравним стойностите на риска, пресметнати директно и по формулата за 
нормалното разпределение и да видим, че нормалното разпределение подценява риска от 
банкрут. Да предположим, че нашата банка за тази игра е 500 единици. 

Средната стойност на това разпределение е 0,12 ВВ/ръка, а вариацията е 50,27 ВВ2/ръка. 

R(500) = e-2(0.12)(500)/50.27 = 9.19% 

Решавайки уравнението 22.1 за това разпределение, получаваме: 

a = 0.004789  

Стойността на риск от тази стойност е: 

e-0.004789(500) = 9.12% 
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Така, в това конкретно разпределение, куртозис (ексцес, стръмност) има много малък ефект. 
Фактически, рискът от банкрут е по-нисък от пресметнатото директно, отколкото чрез 
използване на нормалното разпределение. В резултат на това пресмятане и други такива, 
изглежда, че нормалното разпределение предлага приближение с приемлива грешка, което 
може да бъде използвано в оценяването на риска от банкрут и в кеш-игри без лимит. 

Обаче, това поражда забележка, че резултатите от но-лимит кеш-игри могат да бъдат 
асиметрични вдясно, точно както и турнири, особено за играчи, които играят много добре в 
големи потове. Ако един играч губи множество малки потове, но печели големи, в които той 
влиза поради стила на неговата игра, тогава куртозисът (стръмността) има минимален ефект, но 
асиметрията ще е причината формулата за риска да надценява вероятността от банкрут. 

Да обобщим нашите открития: 

Тип на игра Формула за риска Грешка на нормално разпределение 

Limit ring games Нормално разпределение Малка 

Турнири Директно пресмятане Голяма (при използване на нормално 

разпределение на резултати стойностите 

са твърде високи) 

No-limit ring games Нормално разпределение Малка 

Трябва да се запомни 

 Моделът на риска от банкрут може да ни даде ценни знания за нашия шанс за банкрут 
на конкретно ниво на нашия банкрол. Този модел предполага, че ние ще играем една 
игра с известно разпределение на резултати или безкрайно, или докато загубим 
първоначалния стак. Рискът от банкрут R(b) е вероятността да банкрутираме, започвайки 
от банкрол b. 

 Рискът от банкрут е 100% за игри с отрицателно очакване. 

 Уравнение 22.2 ни предлага метод за пресмятане на риска за всяка игра с фиксирано 
разпределение на резултати. 

 Управлението на банка на дадено ниво не ни предпазва от риска от банкрут; ако имаме 
банкрол N и редовно изтегляме всичките пари над тази стойност от нашата банка, нашият 
риск от банкрут е 100%. 

 Половин-банкроли са полезни за намаляване на риска от банкрут, което може да ни 
позволи да съкратим пресмятанията на риска чрез просто намиране на броя банкроли, 
които са необходими за осигуряване на дадено ниво на риска. 

 За нормално разпределени резултати, уравнението 22.4 дава риска за конкретен 
банкрол. 

 За някои разпределения, като турнири, например, не можем да използваме формулата 
за нормално разпределение, защото разпределенията на резултатите са силно 
асиметрични. Вместо това, можем направо да използваме формулата 22.2. 

 


