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III. VÉLETLEN VEKTOROK

1. A KÉTDIMENZIÓS VÉLETLEN VEKTOR

Definíció: Az  leképezést (kétdimenziós) véletlen vektornak nevezzük, ha

Definíció: Az   formulával  meghatározott  valós  értékű  függvényt az   véletlen

vektor együttes eloszlásfüggvényének nevezzük. Az

függvényeket perem-eloszlásfüggvénynek nevezzük.

  

 

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

1.  

2.

3.  mindkét változójában balról folytonos,

4.    esetén, azaz teljesül az ún. "téglalap"

tulajdonság.

Megjegyzés: A téglalap tulajdonságból következik, hogy mindkét változójában monoton növekvő.

Definíció: Az  véletlen vektort diszkrétnek nevezzük, ha a lehetséges értékek számossága legfeljebb

megszámlálhatóan végtelen.

Definíció: Legyen az  illetve az   valószínűségi  változó  lehetséges  értekeinek  sorozata   illetve 

 A   valószínűségek sorozatát együttes eloszlásnak nevezzük. A

valószínűség  sorozatokat  peremeloszlásnak  nevezzük.  Minden   esetén az  feltételes eloszlása adott 

 mellett



Az

mennyiséget feltételes várható értéknek nevezzük. Az

függvényt az -nek az -ra vonatkozó regressziós függvényének nevezzük.

  

 

Tétel: Ha   együttes eloszlás, akkor 

Definíció: Ha létezik az nem-negatív valós értékű függvény, melyre

akkor  az  eloszlásfüggvényhez tartozó együttes sűrűségfüggvény. Az

függvényeket perem-sűrűségfüggvénynek nevezzük.

  

 

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

           

Definíció: Az  véletlen vektort folytonosnak nevezzük, ha létezik az együttes sűrűségfüggvénye.

Definíció: Az  és az  valószínűségi változót függetlennek nevezzük, ha

Megjegyzés: A függetlenség megfelelői diszkrét illetve folytonos esetben:

Definíció: Legyen  véletlen vektor. Az  a feltételes eloszlásfüggvénye az  valószínűségi



változónak  esetén, ha

Megjegyzés: Ha léteznek a feltételes valószínűségek.

Definíció: Ha létezik az nem-negatív valós értékű függvény, melyre

akkor  az -nek az -ra vonatkozó feltételes sűrűségfüggvénye.

Megjegyzés:

Definíció:  A  feltételes  sűrűségfüggvény  segítségével  meghatározott  feltételes  várható  értéket  regressziós
függvénynek nevezzük, azaz az

függvényt az -nek az -ra vonatkozó regressziós függvényének nevezzük, illetve az

függvényt az -nak az -re vonatkozó regressziós függvényének nevezzük.

Megjegyzés: A  értékét, akkor kapjuk, ha  megegyezik a regressziós függvénnyel.

2. NÉHÁNY FOLYTONOS ELOSZLÁS ÉS jellemzői

Egyenletes eloszlás

Az  véletlen vektor egyenletes eloszlású az  tartományon, ha

 MINTAFELADAT  

 

Feladat: Legyen az  véletlen vektor egyenletes eloszlású a    pontok által

meghatározott háromszögön. Határozzuk meg az együttes sűrűségfüggvényt, az együttes eloszlásfüggvényt, a
perem-eloszlásfüggvényeket, a várható értékeket, és a  valószínűséget!

Megoldás: A háromszög területe  Tehát



Normális eloszlás

Az  véletlen vektor normális eloszlású, ha

ahol 

mert az integrál értéke  hiszen egy olyan valószínűségi változó sűrűségfüggvénye, amely eloszlása



Megjegyzés:

1. Rögtön látható, hogy a két perem  és  eloszlású, valamint

Tehát a regressziós függvények egyenesek.

2. Hasonló integrálással adódik, hogy  a korrelációs együttható.

Független standard normálisok együttes eloszlása



Standard normálisok együttes eloszlása -1-hez közeli  korrelációval

Standard normálisok együttes eloszlása 1-hez közeli  korrelációval



Szintvonalas ábrázolás.

Valószínűségi változók összege

  

 

Tétel: (konvolúció) Legyen  véletlen vektor és  ekkor teljesülnek a következő állítások:

(a) Ha  és   független  diszkrét  valószínűségi  változók,  amelyek  mindegyikének  lehetséges  értékei 
 akkor  értékei   és 

(b) Ha  és  független valószínűségi változók, akkor 

ahol  sűrűségfüggvénye 

 
  

 

Tétel: Ha  és  független nem-negatív egész értékű valószínűségi változó, akkor 

ahol  a generátorfüggvényt jelöli.

 
  

 



Tétel: Ha  és  független valószínűségi változó, ekkor 

ahol  a krakterisztikusfüggvényt jelöli.

Két független egyenletes eloszlás összege

Chi-négyzet–eloszlás

Definíció: Legyen  amelyek teljesen függetlenek, akkor

valószínűségi változót   szabadságfokú -eloszlásúnak nevezzük. Jelölés:

  

 

Tétel:

Megjegyzés: Ha  akkor  exponenciális eloszlású, azaz 

Az 1 szabadsági fokú Chi-négyzet eloszlás sűrűségfüggvénye összehasonlítva a normális eloszlással



A 2 szabadsági fokú Chi-négyzet eloszlás sűrűségfüggvénye összehasonlítva a normális eloszlással

A 3 szabadsági fokú Chi-négyzet eloszlás sűrűségfüggvénye összehasonlítva a normális eloszlással



Az 5 szabadsági fokú Chi-négyzet eloszlás sűrűségfüggvénye összehasonlítva a normális eloszlással

A 10 szabadsági fokú Chi-négyzet eloszlás sűrűségfüggvénye összehasonlítva a normális eloszlással

Gamma-eloszlás

Legyen   Az  -eloszlású, ha a sűrűségfüggvénye

Jelölés:

  

 



Tétel:   

Megjegyzés:

1. Független exponenciális eloszlású valószínűségi változók összege  -eloszlás.

2. -eloszlás:   azaz

Az (1,2) paraméterű Gamma-eloszlás sűrűségfüggvénye összehasonlítva az exponenciális eloszlással



 

Az (1,5) paraméterű Gamma-eloszlás sűrűségfüggvénye összehasonlítva az exponenciális eloszlással

3. A KORRELÁCIÓS EGYÜTTHATÓ

  

 

Tétel: Ha  véletlen vektor és  olyan függvény, hogy  valószínűségi változó,

akkor 

Definíció: A

mennyiséget kovarianciának nevezzük. Az

mennyiséget pedig korrelációs együtthatónak nevezzük.

Megjegyzés: A korrelációs együttható az összefüggést próbálja meg mérni. Ha  és  független, akkor 

 fordítva nem igaz. Pl. ha   akkor 

A korreláció változása normális eloszlásnál



Definíció: Legyen  valós függvény. Az

mennyiséget korrelációs indexnek nevezzük.

  

 

Tétel:

1.

2.

3.

4.  azaz 

5.

4. Egyenlőtlenségek

  

 

Tétel:  (markov-egyenlőtlenség) Legyen az   nem-negatív  valószínűségi  változó,  melynek  létezik  a
várható értéke, ekkor  esetén 

Bizonyítás: Folytonos eset:

Diszkrét eset:

Megjegyzés:



  

 

Tétel: (Csebisev-egyenlőtlenség) Ha az   valószínűségi  változónak  létezik  a  szórásnégyzete,  akkor 
 esetén 

Bizonyítás: Legyen  ekkor   Alkalmazzuk -ra a Markov-

egyenlőtlenséget, ha   Q.E.D.

Megjegyzés:

  

 

Tétel: (Jensen) Ha  konvex függvény és  olyan valószínűségi változó, amelyre létezik   és 

 akkor

Bizonyítás: Legyen  a támasztóegyenes az  függvényhez az  pontban, akkor

Megjegyzés:

1.

2. Ha  akkor

  

 

Tétel: (Cauchy-Bunyakovszkij-Schwarz) Ha létezik  és  és  akkor

Bizonyítás: Legyen  tetszőleges, ekkor

Ez utóbbi a  változónak egy másodfokú kifejezése, amely sohasem negatív. Tehát, mint másodfokú
egyenletnek nincs két különböző valós gyöke. Tehát a diszkrimináns nem pozitív, azaz



Átrendezve kapjuk az állítást. Q.E.D.

Megjegyzés:

1. A bizonyításból rögtön adódik, hogy egyenlőség akkor és csak akkor, ha  -valószínűséggel .

2. Ha létezik    és  akkor

Tehát

azaz

Egyenlőség akkor és csak akkor, ha    -valószínűséggel.

5. AZ N-DIMENZIÓS VÉLETLEN VEKTOR

A véletlen vektor és a hozzákapcsolódó fogalmak definícióját csak kétdimenziós esetben adtuk meg, de nagyon
egyszerűen  kiterjeszthetőek  véges  sok  valószínűségi  változó  esetére.  Például,  az     valószínűségi

változókat függetlennek nevezzük, ha

  

 

Tétel: Az  függvény akkor és csak akkor együttes eloszlásfüggvény, ha minden

változójában balról folytonos, és

           

           

           

  és az összegzést  esetében vesszük, ahol az  értéke  és 

 lehet.

 
  

 

Tétel: Legyenek   független  valószínűségi  változók, melyeknek  rendre    



 az eloszlásfüggvénye. Ekkor 

(a) az   valószínűségi változó eloszlásfüggvénye 

(b) az   valószínűségi változó eloszlásfüggvénye 

6. POLINOMIÁLIS ELOSZLÁS

Egy urnában  különböző fajtájú golyó van. Legyenek ezek a típusok

Az  típus kihúzása jelentse az  eseményt és tudjuk, hogy

Húzzunk az urnából visszatevéssel -szor. Ekkor

Legyen  az  esemény bekövetkezéseinek a száma egy adott  elemi esemény (mintarealizáció) esetén.

Míg  jelentse az  esemény bekövetkezéseinek a számát.

Ekkor

Ez utóbbi az  együttes eloszlása és polinomiális (multinomiális) eloszlásnak nevezzük.

Megjegyzés:

1. A polinomiális eloszlás egydimenziós peremeloszlásai binomiális eloszlások.

2. A polinomiális eloszlás következőképpen is felírható:

7. ALAPTÉTELEK

Nagy számok gyenge törvénye

  

 



Tétel: (nagy számok gyenge törvénye) Legyen   független,  azonos  eloszlású valószínűségi

változók sorozata. Létezik a szórásnégyzet. Ekkor tetszőleges   esetén 

Bizonyítás:

Ekkor alkalmazzuk a Csebisev-egyenlőtlenséget

ha Q.E.D.

Megjegyzés: Legyen  esemény,  és  az  esemény gyakorisága az első  kísérletből egy Bernoulli

kísérletsorozatnál. Ekkor tetszőleges   esetén

 így

Centrális határeloszlás-tétel

  

 

Tétel: (centrális határeloszlás-tétel) Legyen   független,  azonos  eloszlású  valószínűségi

változók sorozata és létezik az  és  Ha  akkor 

ahol  a standard normális eloszlásfüggvény.

Megjegyzés: Speciális esete a Moivre-Laplace tétel.



Három független egyenletes eloszlás konvolúciója összehasonlítva a normális eloszlással

A  konvergenciája a normális eloszláshoz

8. FELADATOK

Megoldások:      láthatók     nem láthatók



1. Az  véletlen vektor együttes sűrűségfüggvénye

Határozza meg az  regressziós függvényt!

 

Válasz:  

2. Legyen  sűrűségfüggvénye

Határozza meg az eloszlásfüggvényt!

 

Válasz:  

3. Az  véletlen vektor együttes sűrűségfüggvénye

Határozza meg az értékét!

 

Válasz:  

4. Az  véletlen vektor együttes sűrűségfüggvénye



Határozza meg az -nek -ra vonatkozó regressziós függvényét!

 

Válasz:  

5. Az  véletlen vektor együttes sűrűségfüggvénye

Határozza meg a peremsűrűségfüggvényeket!

 

Válasz:  

6. Feldobunk két olyan érmét, amelyek egyik oldalán egy 1-es, a másik oldalán egy 2-es szám áll. A dobás után
legyen  a két dobott szám összege és  a két dobott szám maximuma. Határozza meg a  értékét!

 

Válasz:  

7. Az  véletlen vektor együttes sűrűségfüggvénye

Határozza meg az  sűrűségfüggvényét!

 

Válasz:  

8. Két szabályos kockával játszunk. Jelölje  az első kockával dobott számot és   a két kockával dobott számok
nagyobbikát. Határozza meg  és  együttes eloszlását és kovarianciáját!

 

Válasz:  



9. Az  valószínűségi változó sűrűségfüggvénye

Határozza meg a  konstanst, az  eloszlásfüggvényét és adja meg az  együttes sűrűségfüggvényét, ha 

 és  eloszlása megegyezik és függetlenek!

 

Válasz:   

10. Az  véletlen vektor a       pontokat  veheti  fel  azonos valószínűséggel.

Határozza meg a korrelációs együttható értékét!

 

Válasz:  

11. Az  véletlen vektor együttes sűrűségfüggvénye

Határozza meg a perem-eloszlásfüggvényeket!

 

Válasz:  

12. Az  véletlen vektor együttes sűrűségfüggvénye

Határozza meg a  konstans értékét és a perem-sűrűségfüggvényeket!

 

Válasz:  



13. Az  véletlen vektor együttes sűrűségfüggvénye

Határozza meg a  konstans értékét és az  értékét!

 

Válasz:   

14. Az  véletlen vektor együttes sűrűségfüggvénye

Határozza meg a  konstans értékét és a perem-sűrűségfüggvényeket!

 

Válasz:  
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