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Kivonat 

Ez a modul a „Szabad álláspont kiegyenlítése” feladat eredményei alapján a hibaellipszis, a talpponti görbe és a 

közepes ponthiba meghatározását mutatja be. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 

szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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10. fejezet - Hibaellipszis, talpponti 
görbe és közepes ponthiba 

1. 10.1 A feladat megfogalmazása 

 

A „Szabad álláspont kiegyenlítése” feladatban meghatároztuk az ábrán látható hálózat P álláspontjának 

koordinátáit és megbízhatósági mérőszámokat. Utóbbiakat a normál egyenletrendszer inverz mátrixának és a 

súlyegység középhibájának ismeretében határoztuk meg. A jelen feladatban 

meghatározandók: 

• a hibaellipszis paraméterei 

• a talpponti görbe egyenlete, 

• a közepes ponthiba. 

megszerkesztendő: 

• a hibaellipszis és a talpponti görbe 

Leadandók különálló borítólapba foglalva: 

• A feladatkiírás és a kiinduló adatok (feladatlapba foglalva), 

• Számítások listája a rész- és végeredményekkel együtt, 

• a hibaellipszis és a talpponti görbe ábrája 

A feladatot, a felhasznált képletekkel, az ábrával és tájékoztató szöveges információkkal együtt – különálló 

borítólapba foglalva - kézzel írott, vagy Microsoft Word formátumban kell leadni. 

2. 10.2 Hibaellipszis, talpponti görbe és közepes 
ponthiba meghatározása 

A konfidencia-intervallum olyan tartomány, amelyre az egységhez tetszőlegesen közel eső β valószínűséggel 

(konfidencia-szint) állítható, hogy ez a tartomány tartalmazza a sokaság egy paraméterének ismeretlen valódi 

értékét. A konfidencia-intervallum egyetlen mért mennyiség várható értékére vonatkozóan az 
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vagy az 

 (1) 

összefüggéssel írható le, ahol - a minta számtani közepe, U – valódi (elméleti várható) érték, μ – középhiba, 

 – a számtani közép középhibája, tβ - a Student-eloszlás táblázatából a β konfidencia-szinthez és az f = n - 1 

szabadságfokhoz (fölös mérésszámhoz) tartozó érték (Ff(tβ)=1-β/2, ahol Ff az f szabadságfokú Student-eloszlás 

függvényt jelöli) akkor, ha a mérési eredmények eloszlása normális. 

Az (1) - négyzetre emelés után - egyenértékű az 

 (1a) 

vagy, a középhiba négyzetnek az összefüggés baloldalra vitele után, a 

 (1b) 

kifejezéssel. 

Egy pont sík derékszögű koordinátarendszerben lévő, y és x koordinátákkal becsült helyzetét a kétdimenziós 

konfidencia-ellipszoiddal, a konfidencia-ellipszissel jellemezhetjük. Ekkor az (1b) képlet  értékét a pont 

helyzetét jellemző  kovariancia mátrix veszi át. Az (1b)-ben a nevezőben van, így az alábbi 

összefüggésekben a  kofaktor (súlykoefficiens) mátrix (illetve a pontok koordinátáira vonatkozó almátrix) 

inverze szerepel: 

, (2) 

vagy 

, (2a) 

ahol 

Y, X - az ismeretlen ponthely koordinátáinak valódi értékei, 

 - az ismeretlen ponthely koordinátáinak becsült értékei, 

 - a súlyegység utólagos középhiba-négyzete, 
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 - az F-eloszlás táblázatából (a β konfidencia-szint,  f1 = 2 és f = n - m (fölös mérésszám) szabadságfokok 

(a 2 a meghatározott, ill. kiválasztott ismeretlenek száma) függvényében kiválasztható együttható akkor, ha a 

mérési eredmények eloszlása normális. 

Az egyenlőtlenség jeltől eltekintve, a (2), ill. a (2a) összefüggések egy ellipszist határoznak meg, melynek 

tengelyméretei a választott konfidencia-szinttől függnek. Ez az ellipszis a konfidencia-ellipszis. 

A konfidencia-ellipszis tengelyei egy olyan  koordinátarendszer tengelyeivel párhuzamosak, amely az 

y, x koordinátarendszerből sík derékszögű koordináta transzformációval származtatható (1. ábra). Az 1. ábra 

koordinátarendszerében a becsült  ponthelyet tekintjük origónak. A konfidencia-ellipszis egyenlete az 

 koordinátarendszerben: 

 
1. ábra: A konfidencia-ellipszis tengely-irányai 

 . (3) 

A (3) képletben λ1 és λ2 a (2a) képletben lévő 

 

mátrix sajátértékei. 

A mátrix sajátértékei meghatározhatók a mátrix karakterisztikus egyenletéből. A  mátrix 

karakterisztikus egyenlete az alábbi: 
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. (4) 

A (4) képletben a  jelölés determinánst, esetünkben másodrendű determinánst jelent, az E - egységmátrix. A 

(4) determináns kifejtésével a 

 (5) 

λ - ra nézve másodfokú egyenlethez jutunk, amelynek megoldásából a keresett  sajátértékekre kapjuk: 

, ill. 

. (6) 

A konfidencia-ellipszis tengelyirányai (az ω szög) az alábbi összefüggéssel határozhatók meg: 

. (7) 

Az ω szög úgy értendő, hogy az X tengely pozitív féltengelye legyen az óramutató járásával megegyezően ω 

szöggel az X’ tengely pozitív féltengelyébe forgatva. Annak meghatározásához, hogy ω melyik tér negyedben 

van, figyelembe kell venni a számláló, illetve a nevező előjelét. 

A (3) összefüggésben kijelölt mátrix-szorzás elvégzése után – az egyenlőtlenség jelétől most eltekintve – a 

konfidencia-ellipszis 

 (8) 

alakú egyenletéhez jutunk. A konfidencia-ellipszis féltengelyeinek hosszát a (8) összefüggés nevezői határozzák 

meg: 

 és . (9) 

A (9) képletekben az F-eloszlás táblázatbeli értéke szerepel, így a konfidencia-ellipszis féltengelyeinek hossza a 

β konfidencia-szint megválasztásától függ. 

Az f = n - m (fölös mérésszám) szabadságfok függvényében adott konfidencia-szinten az ellipszis 

féltengelyeinek hossza meghatározható és fordítva, adott féltengely-hosszak mellett számítható az a 

valószínűség, amellyel a féltengelyekkel meghatározott ellipszis a pont ismeretlen valódi értékét lefedi. Az 1. 

táblázatban az ,  és  értékekhez tartozó valószínűségek 

találhatók, az f = n - m függvényében, vagyis azok a valószínűségek, amelyekre a  érték rendre 3, 2, ill. 

1-gyel egyenlő. Látjuk, hogy elméletileg végtelen számú mérést feltételezve (f = ∞), az  és 

 féltengelyekkel megadott konfidencia-ellipszis a pont ismeretlen valódi helyét - os 

valószínűséggel fedi le. Ezt a konfidencia-ellipszist standard hibaellipszisnek (2. ábra) nevezzük. 



 Hibaellipszis, talpponti görbe és 

közepes ponthiba 
 

 5  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A  és a  koordináta-középhibák az y és az x tengelyek 

irányában fejezik ki a pont megbízhatóságát. A hibaellipszis azt feltételezi, hogy a pont ismeretlen valódi helye 

a becsült ponthelyzettől tetszőleges irányba eshet. 

A becsült ponthelyzet középhibáját tetszőleges γ’ irányban a talpponti görbe (2. ábra) adja meg, amelynek 

egyenlete a vesszős koordinátarendszerben az alábbi: 

. (10) 

A (10) képletben  . 

1. táblázat - 
 

 

f = n – m 

3 2 1 

1 0,684 0,553 0,293 

2 0,818 0,667 0,333 

3 0,875 0,719 0,350 

4 0,905 0,750 0,360 

5 0,924 0,770 0,366 

6 0,936 0,784 0,370 

8 0,951 0,802 0,376 

10 0,960 0,814 0,379 

12 0,965 0,822 0,381 

15 0,970 0,830 0,384 

20 0,976 0,838 0,386 

25 0,978 0,844 0,387 

30 0,980 0,847 0,388 

100 0,986 0,859 0,392 

∞ 0,989 0,866 0,394 
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2. ábra: A hibaellipszis és a talpponti görbe 

3. 10.3 Számpélda 

A „Szabad álláspont kiegyenlítése” feladatban meghatároztuk a 

 

normál egyenletrendszer 

 

inverzét, a súlyegység 

 

középhibáját és az ismeretlenek kiegyenlítés utáni középhibáit: 

;  

A inverz mátrix y és x koordinátákra vonatkozó almátrixa: 
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, 

ahonnan . 

A mátrix sajátértékei: 

 

. 

A standard hibaellipszis féltengelyeinek hossza = 1 esetén: 

 

 

A talpponti görbe egyenlete (a vesszős koordinátarendszerben): 

. 

A közepes ponthiba: 

. 

Irodalomjegyzék 
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