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IV. MINTA, ALAPSTATISZTIKÁK

1. MATEMATIKAI STATISZTIKA

A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen fogalmazhatjuk meg:

"Következtetés tapasztalati adatokból  események ismeretlen valószínűségeire vagy valószínűségi változók ismeretlen
eloszlásfüggvényeire és ezek paramétereire." (Vincze, 1975).

Továbbá a matematikai statisztika feladata olyan módszerek kidolgozása, amelyek segítségével tapasztalati adatokból
a keresett elméleti értékekre a lehető legtöbb információt nyerhetjük. De feladata maguknak a kísérleteknek a
tervezése és számuk optimalizálása is.

A statisztikai következtetés: a bekövetkezés esetlegessége. Csak a valószínűség ismert (átlagosság, az esetek 

 százaléka, relatív gyakoriság). Nem tudjuk megmondani, hogy bekövetkezik vagy nem, de elég nagy valószínűségű
eseményt gyakorlatilag biztosnak tekintünk.

A matematikai statisztika főbb fejezetei: becsléselmélet (pont, intervallum), hipotézisvizsgálat, a mintavétel elmélete.

2. MINTA, MINTAVÉTEL

Minthogy mind a hipotézisvizsgálat mind a becsléselmélet következtetései tapasztalati megfigyelések alapján történik,
ezért a mintavétel elmélete a matematikai statisztika alapvető és egyben bevezető fejezetének tekinthető, amelynek
egyes részei csak az elmélet különböző részei során tárgyalhatók. Pl. egy kísérlet tervezése már attól függ, hogy a
kísérlet kimenetele alapján milyen becslési vagy hipotézisvizsgálati módszert alkalmazunk.

Definíció: Az   hármast statisztikai mezőnek nevezzük, ahol

Megjegyzés: Feladat az igazi  paraméterre való következtetés. Egy  valószínűségi változó kerül megfigyelésre,

amelynek lehetséges értékei az  mintateret alkotják és ennek bizonyos részhalmazai a  -algebrát. A

statisztikai mező generálja hozzá a valószínűségeket. Legyenek ezek  ahol ha  akkor

Tekinthetjük ezt is statisztikai mezőnek. Valójában a következtetés -ről történik -ra.

Definíció: A

valószínűségi változók összességet mintának nevezzük, ha azonos eloszlásúak.

Megjegyzés:

1. Ha a valószínűségi változók függetlenek, azonos eloszlásúak, akkor független mintának nevezzük (a legfontosabb
esetekben a minta ilyen lesz).

2. Gyakorlati követelmény: jellemezze az összességet, ahonnan származik, továbbá minél több információ az
ismeretlen eloszlásra. Hogyan biztosítható, hogy teljesüljön az azonos eloszlás, függetlenség, véletlenszerűség.

3. Megkövetelt nagyságrendek:

a. "nagy" minta (százas nagyságrend): elméleti érték becslése,
 

b. "kis" minta (4-30): statisztikai hipotézis ellenőrzése (a kísérlet költséges, sokszor kell elvégezni).

4. A mintavétel módszerei:



 

a. egyszerű véletlen;
 

b. kétfokozatú, többfokozatú, szekvenciális (részsokaságok monotonitása, csomagolás, költség);
 

c. rétegezett, csoportos (egylépéses, kétlépéses).

Definíció: Az

tényleges mérési adatok összességet mintarealizációnak nevezzük.

a statisztikai minta jellemzői (leíró statisztikák)

Definíció: Legyen   ekkor   statisztika, ha   mérhető függvény.

Megjegyzés: Statisztika a mintaelemek mérhető függvénye.

A következőkben megadunk néhány használatos leíró statisztikát:

Átlag (mintaközép):

A minta elemeit sorba rendezzük.  jelölje a legkisebbet. A rendezett minta:

Megjegyzés: Ne felejtsük el, hogy függvények esetében pontonként kell alkalmaznunk a rendezést.

Definíció: Adott az   eloszlásfüggvény és a   valószínűség. Az     -kvantilis, ha   Ha 

 mediánnak, míg   és   esetén alsó illetve felső kvartilisnek nevezzük.

Megjegyzés: Jelölje  a -kvantilis tapasztalati megfelelőjét, azaz  ekkor aszimptotikusan

ahol  az -hez tartozó sűrűségfüggvény.

A medián tapasztalati megfelelője  esetén.

Medián abszolút eltérés:

Mintaterjedelem:

Tapasztalati szórásnégyzet és korrigáltja:



Szórási együttható:

(szórás nagysága az értékekhez képest, általában akkor alkalmazzuk, ha 

Tapasztalati momentumok:

Ferdeség:

azaz a standardizált harmadik momentum.

Lapultság:

azaz a standardizált negyedik momentumból hármat levonunk. Ezzel a normális eloszlás esetén nullára állítjuk be az
értékét és ehhez viszonyítunk.

Tapasztalati eloszlásfüggvény:

  

 

Tétel: (Glivenko – a matematikai statisztika alaptétele) Ha a   független minta, akkor 

Hisztogramok

Még sokféle statisztika használatos. Ezek közül ki kell emelni a hisztogramokat, amelyek a sűrűségfüggvény
közelítésének tekinthetők. A hisztogram az alapstatisztikák közé tartozik, de az előzőekkel szemben lényeges
különbség, hogy nincs egyértelmű algoritmus (definíció) csak néhány általánosan elfogadott szabály az elkészítésére.
Ezek a Pearson-féle -próba kívánalmainak felelnek meg. Az  intervallum tartalmazza az adatokat.



A felosztáskor figyeljük a darabszámot, kiugró értékeket és általában legyenek egyenlő hosszúak az intervallumok
(kivéve a széleken). Adjuk meg a  intervallumba eső adatok számát  minden -re. Az  gyakorisággal

arányos oszlopot rajzolunk a  intervallumra.

Gyakorisághisztogram esetén:

Sűrűséghisztogram esetén:
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