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II. A valószínűségi VÁLTOZÓ ÉS JELLEMZÉSE

1. Valószínűségi VÁLTOZÓ

Definíció: Az  leképezést valószínűségi változónak nevezzük, ha

Definíció: Az  formulával meghatározott valós függvényt az   valószínűségi  változó

eloszlásfüggvényének nevezzük.

  

 

Tétel: Az  valós függvény akkor és csak akkor lehet eloszlásfüggvény, ha

1.

2.

3.  ha  azaz monoton növekvő,

4.   azaz balról folytonos.

Bizonyítás: Legyen  és  ekkor  Tehát a valószínűség definíciójának 5.

következménye szerint 

Legyen az   sorozat  monoton  csökkenő,  és   azaz nem korlátos. Továbbá

 ekkor   és  Tehát

Hasonlóan legyen az   sorozat  monoton  növekvő  és    ekkor 

  és  Tehát

A balról folytonosság hasonlóan adódik. Tehát egy eloszlásfüggvény mindig teljesíti a négy tulajdonságot.

A megfordítás: Ha teljesül az 1-4. tulajdonság, akkor létezik valószínűségi mező, és azon olyan valószínűségi
változó, hogy ennek eloszlásfüggvénye 

Erre csak részleges bizonyítást adunk, amikor  szigorúan nő és folytonos 

Legyen   a nyílt intervallumok által generált algebra és  pedig egy halmaz hossza.



Legyen minden  esetén

ami folytonos és szigorúan monoton növekvő.

 
  

 

Tétel: Legyen  az  valószínűségi változó eloszlásfüggvénye és   ekkor

1.

2.

Bizonyítás: Legyen  és  ekkor

 Ekkor  

Definíció: Az   valószínűségi  változót  diszkrétnek  nevezzük,  ha  a  lehetséges  értékek   halmazának

számossága legfeljebb megszámlálhatóan végtelen.

Megjegyzés: Diszkrét valószínűségi változó esetén a lehetséges értékek felírhatók egy sorozatként.

Definíció: Legyen az   valószínűségi  változó  lehetséges  értékeinek  sorozata   A  

 valószínűségek sorozatát eloszlásnak nevezzük.

  

 

Tétel: Ha  eloszlás, akkor

Definíció: Ha létezik  nem-negatív valós függvény, melyre 

akkor  az  eloszlásfüggvényhez tartozó sűrűségfüggvény.

Megjegyzés: 1. A sűrűségfüggvény nem egyértelmű.

2. A sűrűségfüggvény létezése azt jelenti, hogy az   eloszlásfüggvény abszolút folytonos.

  

 



Tétel: Az  valós függvény akkor és csak akkor lehet sűrűségfüggvény, ha nem-negatív és

Definíció: A valószínűségi változót folytonosnak nevezzük, ha létezik a sűrűségfüggvénye.

  

 

Tétel: Legyen az   folytonos  valószínűségi  változó   sűrűségfüggvénnyel  és   ekkor 

 és 

Megjegyzés: Tetszőleges eloszlásfüggvény előállítható

alakban, ahol      diszkrét,  abszolút folytonos és  folytonos és

szinguláris eloszlásfüggvény a Lebesgue-mértékre nézve.

A  és a  valószínűségek szingulárisak egymásra, ha   úgy, hogy  és  Általában

egy diszkrét és egy abszolút folytonos szinguláris egymásra nézve.

 PÉLDA  

 

Példa: Folytonos és szinguláris eloszlásfüggvény a Lebesgue-mértékre nézve az ún. Cantor-függvény: A
Cantor-féle triadikus halmaz elkészítésekor az -edik lépésben éppen  intervallumot vettünk ki a 

 intervallumból. Jelölje ezeket sorban  Ekkor legyen

Az

függvényt Cantor függvénynek nevezzük.  monoton növekvő,   majdnem mindenütt és nem abszolút

folytonos.

2. Valószínűségi VÁLTOZÓ TRANSZFORMÁCIÓJA, ELOSZLÁSTÍPUSOK

Definíció: Legyen  valószínűségi változó és   valós függvény. Ha az  függvény valószínűségi változó,

akkor az  transzformáltjának nevezzük.

Megjegyzés: A transzformált eloszlásfüggvénye

  

 



Tétel: Ha  differenciálható és  akkor   folytonos  valószínűségi  változó esetén 

 folytonos valószínűségi változó, melynek sűrűségfüggvénye

ahol

Mint látni fogjuk nagyon sok becslés a hely- (lokációs, centrum) és a skálaparaméterre vonatkozik vagy arra vezeti
vissza a problémákat. Mit is jelentenek ezek a paraméterek? Tudjuk, hogy a normális eloszlások esetén van az ún.
standard normális eloszlás, amelynél az egyik paraméter az origóba esik, a másik pedig az egységgel egyezik meg. Ha
egy ilyen eloszlású   valószínűségi  változóhoz  tekintjük  azokat  az    valószínűségi  változókat,  amelyek  vele
lineárisan függenek össze:

akkor  ismeretes,  hogy  ez  a  transzformáció  geometriailag  a  mértékegység  és a kezdőpont megváltoztatását jelenti,
amelyek meghatározása a gyakorlati problémákban nagyon fontos. Mint könnyen látható az  és az  valószínűségi
változók eloszlásfüggvényei között az

összefüggés áll fenn.

Definíció: Az  és  eloszlásfüggvények típusa megegyezik, ha valamely  és  konstansok mellett

érvényes a

azonosság.

Megjegyzés:

1. A típushoz való tartozás relációja reflexív, szimmetrikus és tranzitív, így ekvivalenciareláció, amelyik osztályozást
határoz meg az eloszlásfüggvények halmazán.

2.  Azokat  az  eloszlásokat,  amelyeknél  a  kezdőpont  (a  helyparaméter)  az  origóba  esik,  a  mértékegység (a
skálaparaméter) pedig a valós egység standard eloszlásoknak nevezzük, amelyek természetesen reprezentálják
osztályukat. Ezek persze függenek a méréseknél használt "fizikai" mértékegységektől.

3. Valódinak nevezünk egy eloszlást, ha nem egy pontra koncentrált.

  

 

Tétel: Ha az eloszlásfüggvények valamely  sorozata gyengén konvergál az  valódi

eloszlásfüggvényhez, akkor az    számsorozatok  tetszőleges  választása  esetén  az 

 sorozat csupán egy az  típushoz tartozó valódi eloszláshoz konvergálhat.

 
  

 

Tétel: Az  eloszlásfüggvények valamely sorozatára az



relációk akkor és csak akkor érvényesek egyidejűleg, ha

ahol  valós számsorozatok,  pedig egy valódi eloszlásfüggvény.

3. VÁRHATÓ ÉRTÉK, MOMENTUMOK

Definíció:

1. Ha az  diszkrét valószínűségi változó lehetséges értékeinek a száma véges, azaz a lehetséges értékek

akkor a

mennyiséget várható értéknek nevezzük.

2. Ha az   diszkrét  valószínűségi  változó  lehetséges értékeinek  számossága megszámlálhatóan végtelen, azaz a
lehetséges értékek

akkor a

mennyiséget várható értéknek nevezzük, ha 

3. Ha   folytonos  valószínűségi  változó    sűrűségfüggvénnyel,  akkor  a   mennyiséget várható

értéknek nevezzük, ha

Az  valószínűségi változó várható értékének a jelölése:

Megjegyzés: A definícióban az abszolút konvergenciát, azért követeljük meg, hogy a várható érték egyértelmű legyen.

A várható érték röviden 

 MINTAFELADAT  

 

Példa: Legyen az   valószínűségi  változó egy dobókockával  dobott  pontszám. Határozzuk meg a várható
értékét!



Megoldás:  tehát

 
 MINTAFELADAT  

 

Feladat: Legyenek az   valószínűségi  változó  lehetséges  értékei    és 

 Határozzuk meg a várható értékét!

Megoldás:

Ez viszont nem abszolút konvergens, így nem létezik a várható érték.

 
 MINTAFELADAT  

 

Feladat: Legyen az  valószínűségi változó eloszlásfüggvénye

Határozzuk meg a várható értéket!

Megoldás: Létezik a sűrűségfüggvénye:

  

 

Tétel:

1.  

2. Ha  akkor 



 
  

 

Tétel: Ha  az  valószínűségi változó transzformáltja, akkor

Definíció: Az  mennyiséget az   valószínűségi  változó  szórásnégyzetének  nevezzük. Jele:

Definíció: A  mennyiséget az  valószínűségi változó szórásának nevezzük. Jele:

Definíció: Az  mennyiséget az  valószínűségi változó -adik momentumának nevezzük.

Definíció: Az  mennyiséget az   valószínűségi  változó -adik centrális momentumának

nevezzük.

  

 

Tétel:

1.  

2. 

3. 

4.  és ekkor 

Megjegyzés: Az utóbbi  két  állítás  hasonló  (sőt  formailag azonos)  a  tehetetlenségi nyomatékra vonatkozó közismert
Steiner-tétellel, amely azt mondja ki, hogy egy egyenesen lévő tömegeloszlás tehetetlenségi nyomatéka valamely az
egyenesre merőleges forgástengelyre vonatkozólag egyenlő a súlyponton áthaladó tengelyre vonatkozó tehetetlenségi
nyomatéknak és a tengely súlyponttól mért távolsága négyzetösszegével, ha az össztömeg egységnyi;
következésképpen a tehetetlenségi nyomaték akkor minimális, ha a forgástengely a súlyponton megy át.

4. NÉHÁNY DISZKRÉT ELOSZLÁS ÉS jellemzői

Binomiális eloszlás

Legyen   és végezzünk el egy  hosszúságú Bernoulli-kísérletsorozatot. Továbbá, legyen  az 

 esemény bekövetkezéseinek a száma. Ekkor  eloszlása



ahol  és  és az   valószínűségi  változót  binomiális  eloszlásúnak  nevezzük.  Jelölés:

  

 

Tétel:  



Bizonyítás: A várható érték definíciója szerint (diszkrét véges eset)

a binomiális tétel szerint.

A szórásnégyzet meghatározása hasonló felhasználva, hogy

Megjegyzés: A visszatevéses mintavétel binomiális eloszláshoz vezet.

Poisson-eloszlás

Legyen  rögzített konstans és  ekkor

Az  valószínűségi változót Poisson-eloszlásúnak nevezzük   paraméterrel, ha eloszlása

Jelölés:

  

 

Tétel:  

Bizonyítás: A várható érték definíciója szerint (diszkrét végtelen eset)

mert az exponenciális függvény sorfejtése szerint

A szórásnégyzet meghatározása hasonló felhasználva, hogy

Geometriai eloszlás



A binomiális eloszlás bevezetésekor használt jelölések mellett a   valószínűségi  változó  jelentse az   esemény
első bekövetkezéséhez szükséges kísérletek számát. Az   eloszlása

  

 

Tétel:  

Megjegyzés: Az  valószínűségi változót is szokás geometriai eloszlásúnak nevezni. Az   eloszlása

  

 

Tétel:  

Megjegyzés:

Viszont

és

Tehát

Ezzel beláttuk a geometriai eloszlás emlékezet nélküli tulajdonságát.

5. NÉHÁNY FOLYTONOS ELOSZLÁS ÉS jellemzői

Egyenletes eloszlás

Legyen  és  Az  egyenletes eloszlású az  intervallumon, ha a sűrűségfüggvénye

Jelölés:



Az eloszlásfüggvény

  



 

Tétel:  

Bizonyítás:

Tehát a szórásnégyzet

Megjegyzés: Az egyenletes eloszlás adja a geometriai valószínűségi mező elméleti alapját.

  

 

Tétel: Ha  szigorúan monoton növő eloszlásfüggvény és    eloszlású, akkor  egyenletes

eloszlású a  intervallumon. Fordítva, ha  akkor  éppen  eloszlású.

Bizonyítás: Legyen 

Exponenciális eloszlás

Az  exponenciális eloszlású  paraméterrel, ha a sűrűségfüggvénye



Az eloszlásfüggvény

Jelölés:

  



 

Tétel:  

Örökifjú tulajdonság:  ahol  

Normális eloszlás

Legyen   Az  normális eloszlású, ha a sűrűségfüggvénye

Jelölés:

Ha  és   akkor  a  valószínűségi  változót  standard  normális  eloszlásúnak  nevezzük.  Jelölje a

sűrűségfüggvényét   és az eloszlásfüggvényét  Ha  standard normális eloszlású, akkor az 

 valószínűségi változó  eloszlásfüggvényére jellemző, hogy



  

 

Tétel:  

Megjegyzés:

1. A  függvény írja le a Gauss-görbét (haranggörbét).

2.  és 



 



  

 

Tétel: (Moivre-Laplace) Legyen a  valószínűségi változó binomiális eloszlású   és  paraméterrel és 
 egész, akkor



Bizonyítás: Legyen   és

A  és  valószínűségeket átalakítjuk   és  értékévé, azaz

Azonban



Tehát

Azonban

Így

Ha  (ekkor  akkor

Mivel  sűrűségfüggvény, ezért

Tehát

Q.E.D.

Cauchy eloszlás

Legyen   Az  Cauchy eloszlású, ha a sűrűségfüggvénye



Nem létezik a várható érték.

Az eloszlásfüggvény

Megjegyzés: Szokás a   esetet (standard) Cauchy-eloszlásnak nevezni.



Weibull eloszlás

A Weibull-eloszlás paramétereire  többféle  elterjedt  jelölésrendszer  van. Az eltérő jelölések használatát egyértelműen
magyarázza, hogy a Weibull-eloszlás igen széles körben, a legkülönfélébb tudományterületeken alkalmazták, valamint
a paramétereknek  sokféle meghatározási módja  is  ismeretes és az egyes megoldásoknál a változók átírása jelentős
egyszerűsítéseket eredményez. Mi a következőkben az

jelölést alkalmazzuk a standard Weibull-eloszlás jelölésére. Ebből a lineáris transzformáltak eloszlása



A sűrűségfüggvény ábrája

Tehát  ez  az  eloszláscsalád  háromparaméteres,  amelyből  a   az ún. alakparaméter (típusparaméter). Viszont
lényeges, hogy aszimmetrikus eloszlás.

Megjegyzés: Az eloszlás  esetén az exponenciális eloszlást,  a Rayleigh eloszlás adja, míg 
  közelében  az  eloszlás  közel  szimmetrikussá  válik,  és  jól  közelíti  a  normális  eloszlást.  Megfelelő  paraméter
választással az is elérhető, hogy a Weibull-eloszlás jól közelítse a lognormális és  -eloszlásokat.

Γ-eloszlás

Legyen   Az  -eloszlású, ha a sűrűségfüggvénye

Jelölés:

  

 

Tétel:  

Megjegyzés: Ha  akkor éppen az exponenciális eloszlást kapjuk.



A sűrűségfüggvény ábrája

6. A POISSON-ELOSZLÁS SZÁRMAZTATÁSA

Tekintsük  a  következő  tulajdonságokkal  rendelkező  időben  lejátszódó  folyamatot:  legyenek  a  bekövetkezések
egymástól függetlenek, hosszú intervallumon az intenzitás egyenletes (a bekövetkezések várható száma   az

intervallum hossza), míg egységnyi intervallumon a várható számuk  Továbbá, nagyon kicsi  intervallumon
legfeljebb majdnem csak egyszer következik be.

Az  (kis ordó) jelölést alkalmazva folyamatunk matematikai modellje a következő:

Megjegyzés:  ha  azt jelenti, hogy

Legyen  pontosan  darab bekövetkezés  hosszúságú intervallumon  Ekkor

A kezdeti feltételek pedig

Továbbá, felírva nagyon kicsi intervallumra a folyamat tulajdonságait, a bekövetkezések várható száma alapján, a
következő összefüggéseket kapjuk

Ezeket behelyettesítve



Rendezzük át az egyenleteket:

Ha  akkor

A második sorból rögtön adódik, hogy

A  kezdeti feltétel szerint pedig 

Hasonlóan a  esetekre

A   kezdeti feltétel alapján

Vezessük be a  jelölést, ekkor

Ebből rögtön adódik, hogy

Általában pedig



Végül egy rögzített  hosszúságú intervallumon, mivel a bekövetkezések várható száma  megkapjuk a

Poisson-eloszlást.

7. GENERÁTOR-, KARAKTERISZTIKUS FÜGGVÉNY

Definíció: Legyen   egy  nem-negatív  egész  értékű  valószínűségi  változó  és  legyen   

 A

függvényt az  generátorfüggvényének nevezzük.

  

 

Tétel: Legyen  és  nem-negatív egész értékű valószínűségi változó, ekkor

(a)  konvergens, ha 

(b)  és  eloszlása akkor és csak akkor egyezik meg, ha 

(c)  

(d)  és 

Definíció: Legyen  valószínűségi változó a

függvényt az  karakterisztikus függvényének nevezzük.

  

 

Tétel: Legyen  és  valószínűségi változó, ekkor

(a)  akkor és csak akkor, ha 

(b)  



(c)  ha  létezik.

 
  

 

Tétel: Ha a  karakterisztikus függvény abszolút integrálható, akkor az  valószínűségi változónak létezik

a sűrűségfüggvénye, és

8. FELADATOK

Megoldások:      láthatók     nem láthatók

1. Egy dobozban 5 piros és 3 kék golyó van. A dobozból visszatevéssel addig húzunk egy-egy golyót amíg pirosat nem
húzunk vagy a húzások száma  eléri a négyet, azaz maximum négyszer húzunk. Határozza meg  értékét!

 

Válasz:

2. Egy mentőállomáson a  segélykérések óránkénti  számának az eloszlása (közelítőleg)   ahol 

 Tudjuk, hogy 4 perce nem érkezett segélykérés. Mennyi a valószínűsége, hogy a következő 12 percben

sem fog?

 

Válasz:  

3. Két pontot választunk találomra egy egységnyi hosszúságú szakaszon. Határozza meg a két pont távolságának
szórását!

 

Válasz:

4. Az  valószínűségi változó eloszlásfüggvénye

           

Határozza meg az  szórásnégyzetét!

 

Válasz:  



5. Legyen  normális eloszlású 0 várható értékkel és 3 szórással. Határozza meg  sűrűségfüggvényét!

 

Válasz:

           

6. Az  valószínűségi változó lehetséges értékei: 1, 2, 3, 4, 5. Tudjuk, hogy

           

Határozza meg  eloszlásfüggvényét! Határozza meg a  és  értékét!

 

Válasz:   

7. Az  valószínűségi változó eloszlásfüggvénye

           

Határozza meg a  értékét!

 

Válasz:  

8. A gyár egyik részlegében apró szögeket készítenek. A szögeket automata gép csomagolja. A becsomagolt szögek
mennyisége valószínűségi változó, amelynek várható értéke   szórása  A szögek számának eloszlása nem

ismeretes.  Legfeljebb mekkora a  valószínűsége,  hogy egy  csomagban a  szögek  száma a  várható értéktől  -nel
többel tér el?

 

Válasz:  

9. Egy  valószínűségi változó sűrűségfüggvénye

           

Határozza meg a  konstans és  értékét!



 

Válasz:   

10. Egy műhelyben 500 tengelyt gyártanak naponta, amelyek   átmérője normális eloszlású, amelyre 

 és  Egy tengely akkor megfelelő, ha   Az egy tengelyre jutó költség 4800Ft, míg

az eladási ár 6300Ft. Mennyi a várható napi nyereség (nyereség = a jók számának megfelelő ár   a napi költség)?

 

Válasz:  a várható napi nyereség 

11. Az  valószínűségi változó eloszlásfüggvénye

           

Határozza meg az  konstanst és a  valószínűségeket!

 

Válasz:    

12. Az  valószínűségi változó eloszlásfüggvénye

           

Határozza meg az  értékét!

 

Válasz:  

13. Az  valószínűségi változó eloszlásfüggvénye

           

Határozza meg az  eloszlásfüggvényét!

 

Válasz:



           

14. Az  valószínűségi változó sűrűségfüggvénye

           

Határozza meg az  eloszlásfüggvényét és  értékét!

 

Válasz:   

15. Két pontot választunk találomra egy egységnyi hosszúságú szakaszon. Határozza meg a két pont távolságának
sűrűségfüggvényét!

 

Válasz:

           

16.  Válasszunk  az  egységnégyzetben  egy  pontot  véletlenszerűen.  Jelölje   a pontnak a négyzet legközelebbi
oldalától való távolságát. Határozza meg  sűrűségfüggvényét!

 

Válasz:

           

17.  Egy  rúd  hossza  közelítőleg  normális  eloszlású  32  egység  várható  értékkel  és  0.2  szórással.  Mennyi  a
valószínűsége, hogy a rúd hossza nagyobb, mint 32.45 egység?

 

Válasz:  

18. Az  valószínűségi változó Poisson eloszlású, s   Mennyi 

 

Válasz:  

19. Egy  folytonos valószínűségi változó eloszlásfüggvénye



           

Határozza meg a  konstans és  értékét!

 

Válasz:   

20. Egy   valószínűségi  változó  egyenletes  eloszlású  a  (-2,2)  intervallumon.  Határozza  meg  az 
 eloszlásfüggvényét és az  várható értékét!

 

Válasz:  

           

21. Egy dobozban 5 piros és 3 kék golyó van. A dobozból visszatevéssel addig húzunk egy-egy golyót amíg pirosat
nem húzunk vagy a húzások száma  eléri az ötöt, azaz maximum ötször húzunk. Határozza meg 

 eloszlásfüggvényét!

 

Válasz:

           

22. Az  valószínűségi változó sűrűségfüggvénye

           

Határozza meg az  eloszlásfüggvényét!

 

Válasz:  



           

23. Egy kockával háromszor dobunk egymás után. Az   valószínűségi  változó  értéke  legyen  a  hatos dobások
száma. Határozza meg  eloszlásfüggvényét, várható értékét és szórását!

 

Válasz: binomiális    

24. Egy   valószínűségi  változó  egyenletes  eloszlású  a  (-1,2)  intervallumon.  Határozza  meg  az 
 eloszlásfüggvényét és az  várható értékét!

 

Válasz:  

25. Két szabályos kockával játszunk. Jelölje  a két kockával dobott számok kisebbikét. Határozza meg 
 eloszlásfüggvényét!

 

Válasz:     

 

           

(Az üres összeg nulla.)

26. Egy urna 1000 fehér és 2000 fekete golyót tartalmaz. Visszatevéssel kihúznak 300-at. Adjon alsóbecslést annak a
valószínűségére, hogy a fehérek száma a   nyílt intervallumban lesz!

 

Válasz:  

27. Az  valószínűségi változó eloszlása



           

Határozza meg  értékét!

 

Válasz:  

28. Legyen  exponenciális eloszlású 2 várható értékkel. Határozza meg  eloszlásfüggvényét!

 

Válasz:
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