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V. BECSLÉSELMÉLET

1. STATISZTIKAI BECSLÉS

A becsléselméletben gyakran feltesszük, hogy a megfigyelt mennyiségek független valószínűségi változók, közös 

 eloszlással, amely egy meghatározott  eloszláshalmazba tartozik. A paramétertér  általában az 

 egy részhalmaza. Megpróbáljuk  értékét a megfigyelések alapján megbecsülni, azaz keressük azt a leképezést,

amely az összes megfigyelések halmazát a  halmazba képezi le és -hoz közeli értéket vesz fel nagy

valószínűséggel, ha  a valódi eloszlás.

 MINTAFELADAT  

 

Példa: Hány kockával dobhatunk a legnagyobb valószínűséggel pontosan egy hatost?

Megoldás:  kocka esetén a valószínűség

 akkor 

 akkor 

 akkor 

 
 MINTAFELADAT  

 

Példa: (Állatok számának becslése az újra elfogott állatok számából.)

Egy tóból kifognak 1000 halat, mindegyiket megjelölik piros ponttal, majd visszadobják a tóba. Bizonyos idő
elteltével ismét kifognak 1000 halat, és közülük százon piros pontot találnak. Milyen következtetés vonható le
ennek alapján a tóban lévő halak számáról?

Megoldás: A halak számának meghatározása a statisztikai becslések egy tipikus példája. A lehetséges
módszerek közül a visszatevés nélküli mintavétel esetére visszavezethető módszert mutatjuk meg.

Természetesen feltesszük, hogy a két halászat eredménye egy-egy véletlen minta, melyet a tó összes halaiból
álló sokaságból vettünk. Feltesszük továbbá, hogy a tó halainak száma a két halászat között nem változott.

Általános eset:

Legyen  a tó halainak száma;  az első, míg  a második alkalommal kifogott halak száma;  a második

fogásban talált megjelölt halak száma. Jelölje  annak a valószínűségét, hogy a második fogásban

pontosan  megjelölt hal lesz. Ekkor



A gyakorlatban   és  megfigyelhető, de az  ismeretlen rögzített szám.

Biztosan tudjuk, hogy  Példánkban 

Ha feltesszük, hogy  akkor

Hasonlóan, ha  nagy, pl.  akkor

Keressük meg azt az  értéket, amelyre  a legnagyobb értéket veszi fel, hiszen erre az -re lesz a

kapott megfigyelésünk a legvalószínűbb. Jelölje ezt a számot  Az ilyen becslést szokás maximum likelihood
becslésnek nevezni.

Tekintsük a következő hányadost:

Egyszerű számolással adódik, hogy

Tehát ha  növekszik, akkor kezdetben  nő, majd csökkenni kezd. Maximumát arra a legnagyobb 

 egész számra éri el, mely még kisebb, mint

Megjegyzés: A valóságban  értéke esetleg ennél nagyobb vagy kisebb, így felvetődik az a kérdés, hogy az  nagy
valószínűséggel milyen határok közé esik.

Jó lenne tudni, hogy melyek azok az  értékek, amelyek nagy eséllyel számításba jönnek, azaz mely tartományba
esik az  nagy valószínűséggel (intervallumbecslés).

Definíció: Legyen adott a



minta, melynek sűrűségfüggvénye   (vagy diszkrét eloszlása  ), és ez a   paramétertől függ. Tehát adott a

Pontbecslésnek nevezzük a mintaelemek mérhető függvényét (statisztika), ahol a becslés és a paraméter
koordinátáinak a száma megegyezik, azaz

Intervallumbecslésnek nevezzük a   tartományt   megbízhatósági szinttel, ha

Megjegyzés:

1. Az absztraktabb elmélet szerint legyen adott az   statisztikai tér, a  eloszlássereg

dominált a  mértékkel, azaz léteznek a sűrűségfüggvények, s ekkor nem kell megkülönböztetni a diszkrét és
folytonos esetek jelöléseit.

2. Probléma: Hogyan készítsünk becsléseket? Hogyan válasszunk a becslések közül? Mikor elfogadható a kiválasztott
becslés?

3. Sok esetben nem a paramétert becsüljük, hanem valamilyen függvényét.

2. PONTBECSLÉS

Definíció: Legyen adott a   minta   sűrűségfüggvénnyel. A 

 (röviden   a   paraméter torzítatlan becslése, ha

  a   paraméter aszimptotikusan torzítatlan becslése, ha

Megjegyzés:

1. Az átlag a várható érték torzítatlan becslése.

2. A tapasztalati szórásnégyzet nem torzítatlan becslése a szórásnégyzetnek, viszont aszimptotikusan torzítatlan. A
korrigált tapasztalati szórásnégyzet torzítatlan becslése a szórásnégyzetnek.

3. Ha  és  torzítatlan, akkor  szintén torzítatlan.

Definíció: Adott a   és a   torzítatlan becslés. A   hatásosabb a   becslésnél, ha

Definíció: Az

statisztikát, ahol      és   a várható érték lineáris becslésének nevezzük.

Megjegyzés: Az átlag a leghatásosabb lineáris becslés.

Definíció: Legyen adott a   minta   sűrűségfüggvénnyel. A minta likelihood



függvénye:

A minta loglikelihood függvénye:

Definíció: A   elégséges statisztika, ha

ahol   és   megfelelő függvény.

Megjegyzés: A szokásos definíció a  elégséges statisztika, ha a  esetén a 

 feltételes valószínűségek megadhatók úgy, hogy ne függjenek -tól. Jelentése lényegében az,

hogy  a paraméterösszességre vonatkozó minden információt tartalmaz. Az általunk megadott definíciót a Neyman

faktorizációs tétel alapján kapjuk.

 MINTAFELADAT  

 

Példa: Legyen   és  Adott a  független minta

ezzel az eloszlással. Legyen 

Megoldás:

Tehát  elégséges becslés -ra.

Definíció: A   sorozat konzisztens becsléssorozat a   paraméter−re, ha

minden   esetén. A   sorozat erősen konzisztens becsléssorozat a   paraméterre, ha 

 esetén

Megjegyzés:

1. Az erősen konzisztens becsléssorozat konzisztens.

2. Az átlagok sorozata erősen konzisztens becsléssorozat a várható értékre.

Pontbecslési módszerek

Számos tulajdonság, távolság, eltérés alapján készíthetünk becsléseket. Pl. minimum  módszer, maximum entrópia

módszer, maximum likelihood módszer, momentumok módszere stb.

Maximum likelihood módszer

Definíció: Legyen adott a   minta   sűrűségfüggvénnyel. A   maximum likelihood becslés a 



 

 paraméterre, ha

Megjegyzés:

1. Ezzel ekvivalens, hogy

2. Ha a minta független, akkor

3. Általában a maximum likelihood becslés nem egyezik meg a legvalószínűbb esettel.

 PÉLDA  

 

Példa:   és 

           

           

           

           

 MINTAFELADAT  

 

Feladat: Adott a  független minta és  Határozzuk meg a 

 maximum likelihood becslését!

Megoldás: Tudjuk, hogy



amely egyenletrendszerből a megoldás

Definíció: Jelölje

a Fisher-féle információmennyiséget.

  

 

Tétel: (Cramer-Rao) A   torzítatlan becslés  -ra a   független minta alapján, akkor 

Megjegyzés:

1. Ha van elégséges statisztika, akkor a maximum likelihood módszer ennek valamely függvényéhez vezet.

2. Ha van minimális szórású becslés (a Cramer-Rao egyenlőtlenségben egyenlőség van), akkor a maximum likelihood
becslés ilyen.

3. Számos esetben megoldási és torzítási problémák vannak. Kis mintás esetben szükséges a becslések korrigálása.

4. Előfordul, hogy a maximum likelihood becslés nem egyértelmű, de kiválasztható konzisztens becsléssorozat, amely
aszimptotikusan minimális szórású és normális, azaz

A momentumok módszere

Ha egy valószínűségi változónak létezik a várható értéke, akkor a nagy számok törvénye alapján, ha 

 független, vele azonos eloszlású valószínűségi változók sorozata, akkor a részletösszegek átlaga tart a várható
értékhez. Továbbá tudjuk, hogy ha általában nem is, de elég gyenge feltételek mellett a momentumok meghatározzák
az eloszlást. Ez adta az ötletet, hogy becsüljük meg az elméleti momentumokat a tapasztalati momentumokkal, azaz
legyen



Megjegyzés:

1. Nyilván a megoldáshoz szükséges, hogy az egyenletek száma megegyezzen a paraméterek számával. A
felhasznált momentumok  rendje legyen kicsi, mert ha  akkor

és a közelítés hibája szintén a momentumokkal mérhető.

2. Egyszerűen és gyorsan felírhatóak az egyenletek, teljesül a torzítatlanság. Viszont már egyszerű esetekben is gond
van a momentumok létezésével. Pl. Cauchy-eloszlás,  reciproka stb. További gondot okozhat az

egyenletrendszer megoldása. Pl. Weibull-eloszlás.

3. INTERVALLUMBECSLÉSEK

Az eddigiek során arra törekedtünk, hogy megfigyeléseink alapján egyetlen értékkel becsüljük az ismeretlen
paramétert. Ebben a szakaszban a feladat megadni egy  tartományt, amelyre 

Definíció: Legyen a   a   minta. A

  megbízhatóságú konfidenciaintervallum   paraméterre, ha

Megjegyzés:

1. Véletlen egy intervallum, ha legalább az egyik végpontja valószínűségi változó.

2. A konfidenciaintervallum annál jobb minél rövidebb. Ennek mérése például várható értékkel.

3. Alkalmazások: kontrollkártyák (átlag-szórás, medián-MAD, medián-mintaterjedelem).

 PÉLDA  

 

Példa: Ha  akkor  és  s így

 MINTAFELADAT  

 

Feladat:  Mennyi a valószínűsége, hogy 

Megoldás:

Az intervallum hossza:  Várható értéke:

 
  



PÉLDA
 

Példa: Konfidenciaintervallum készítése a Csebisev-egyenlőtlenség alapján. Fontos, mert ha viszonylag
keveset tudunk az eloszlásról, azaz nem ismerjük "csak" azt, hogy létezik a  és a 

 ekkor

Továbbá

Tehát

Megjegyzés:

1. A Csebisev-egyenlőtlenség alapján nem tudjuk biztosítani az egyenlőséget, de ha  kicsi, azaz kisebb, mint 

 akkor már megfelelő lehet az információ tartalom.

2. A   adja a minőségellenőrzésben szokásos   szabályt.

 MINTAFELADAT  

 

Példa: Legyen

független minta. Készítsünk  konfidenciaintervallumot a várható értékre, ha a 

 szórás ismert!

Megoldás: Tudjuk, hogy

Legyen  ekkor

azaz

Ez alapján (standard esetben) a legrövidebb intervallum, akkor adódik, ha a -ra szimmetrikus.

ahol a  ismert és 



Megjegyzés: A centrális határeloszlás-tétel szerint független mintára

Tehát ha a mintaelem szám elég nagy, akkor általában alkalmazható a normális eloszlás.

 MINTAFELADAT  

 

Példa: Legyen

független minta. Készítsünk  konfidenciaintervallumot a várható értékre, ha a 

 szórás nem ismert!

Megoldás: Tudjuk, hogy

Hasonlóan az előzőhöz

ahol az 

 
 MINTAFELADAT  

 

Példa: Legyen

független minta. Készítsünk  konfidenciaintervallumot a szórásnégyzetre!

Megoldás: Tudjuk, hogy

Ez alapján meghatározunk egy intervallumot, de ez általában nem a legrövidebb, hiszen a -eloszlások nem

szimmetrikusak (a legrövidebb nehéz feladat).

ekkor ahol az  szabadságfokú -eloszlás

eloszlásfüggvénye.

 
 MINTAFELADAT  



 

Példa: Legyen

független minta. Készítsünk  konfidenciaintervallumot a paraméterére!

Megoldás: Független exponenciális eloszlású valószínűségi változók összege -eloszlású, azaz

ahol a 

Megjegyzés: Az exponenciális eloszlású valószínűségi változó esetén elkészített konfidenciaintervallum alapján
adható egy általános módszer intervallumbecslés meghatározására. Legyen

független minta  abszolút folytonos), ekkor

független minta. Továbbá

Tehát

A megfelelő egyenletek megoldása általában nem könnyű.
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