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VI. HIPOTÉZISVIZSGÁLAT

1. ALAPFOGALMAK

Tekintsünk egy véletlen jelenséget, amelyet jellemez az  eloszlásfüggvény, ahol  (skalár vagy vektor) a

paramétertérhez tartozik. A hipotézis egy egyszerű állítás, hogy  jellemzi-e a véletlen jelenséget.

Az állításnak a következő kétféle típusa van:

1. az  alakja a  kivételével.

 
2.  alakja ismeretlen.

Mielőtt definiáljuk az alapfogalmakat vizsgáljuk meg a következő példát.

 PÉLDA  

 

Példa: Legyen  egy véletlen kísérlet eredménye. Ismert, hogy  Az eddigi tapasztalat

szerint 

Sejtés:  de lehetséges 

Ez a két feltevés felosztotta a paraméterteret. Melyiket fogadjuk el, ha adott a

független minta?

Döntés: megadunk egy szabályt, amely minden

mintarealizáció esetén eldönti melyiket válasszuk.

Az  mintatér felosztása:

Ha  akkor elutasítjuk a  hipotézist (elfogadjuk a  hipotézist). Ha 

 akkor elfogadjuk a  hipotézist (elutasítjuk a  hipotézist).

1. Teszt:

Az elutasítás valószínűsége:



azaz függ a paramétertől (erőfüggvény).

2. Teszt:

Az elutasítás valószínűsége:

3. Teszt:  legyen olyan, hogy

Adjunk meg ilyen tesztet!

A megadott helyeken történt vizsgálatok alapján a 3. teszt,  tulajdonságai (erőfüggvénye) szerint,

"kívánatosabb".

Definíció: Az   egy eloszlásösszesség a mintatéren, ahol a   paraméter. A

ahol 

Megjegyzés: A hipotézis aszerint egyszerű vagy összetett, hogy   egy vagy több elemű.



Definíció: Legyen   ahol   a mintatér és   A   halmazt kritikus tartománynak nevezzük, ha

teljesül rá, hogy

1. Ha   akkor elvetjük a   alaphipotézist és elfogadjuk a   ellenhipotézis.

2. Ha   akkor elfogadjuk a   alaphipotézist.

Definíció: Ha adott   kritikus tartomány esetén elfogadjuk vagy elvetjük a paraméterre vagy az   alakjára
vonatkozó hipotézist azt statisztikai próbának nevezzük.

Definíció: Egy próbát  -szintűnek (szignifikancia szint) nevezünk, ha

A   valószínűséget elsőfajú hibának nevezzük, a   valószínűséget pedig másodfajú

hibának.

Paraméteres esetben

a próba szintje.

Definíció: A

függvényt a   kritikus tartományhoz tartozó erőfüggvénynek nevezzük.

Megjegyzés: , ahol  és

Definíció: A próba konzisztens, ha az erőfüggvény egyhez tart (ha a mintaelemszám tart a végtelenhez) minden 
  esetén (az ellenhipotézis esetén).

Definíció: Egy próbát torzítatlannak nevezünk  -szinten, ha

Definíció: Az  -szintű   és   kritikus tartománnyal definiált próbák közül  -et jobbnak (erősebbnek)

nevezzük a  -nél, ha

A   kritikus tartománnyal definiált  -szintű próba egyenletesen legjobb (legerősebb), ha jobb minden  -szintű
próbánál.

2. A LIKELIHOOD HÁNYADOS PRÓBA

Definíció: A

függvényt determinisztikus próbafüggvénynek nevezzük.



Definíció: Legyen   mérhető függvény. Ha adott   esetén   valószínűséggel utasítjuk el a 

 alaphipotézist és   valószínűséggel fogadjuk el, akkor véletlenített próbafüggvénynek nevezzük. A vele

végzett próbát pedig véletlenített próbának.

Megjegyzés:

1. A  statisztika segítségével hozunk létre próbát, ha pl.

2. Ha  nem folytonos, akkor -terjedelmű próba konstruálásánál előfordulhat, hogy

Ekkor pontosan -szintű próbát nem tudunk determinisztikusan meghatározni. Ha azonban a próbafüggvényt a
következő alakban definiáljuk:

Akkor  és  egyértelműen megválasztható úgy, hogy a próba terjedelme  legyen.  és  alapján

megválasztjuk  értékét. Ha valamelyikben egyenlőség áll fenn, akkor  Ellenkező esetben  

 hogy

Ekkor a próba terjedelme 

  

 

Tétel: (Neyman-Pearson) Legyen adott egy      megfigyelés, amely   vagy 

 sűrűségfüggvényű eloszlásból származhat.

Ekkor létezik egy pontosan  -szintű legerősebb próba, amelynek próbafüggvénye

ahol  és  úgy választhatók,  hogy a próba terjedelme  legyen.



 

Megjegyzés: Tegyük fel, hogy a sűrűségfüggvények folytonosak és ugyanazon a tartományon pozitívak. Ekkor a
bizonyítás sokkal egyszerűbb. Legyen

ahol  értékét úgy határozzuk meg, hogy teljesüljön az

Legyen  tetszőleges kritikus tartomány, amelyre

Megjegyezzük, hogy

Tehát 

Definíció: Legyen

A      hipotézisek alapján definiáljuk a likelihood hányadost

Megjegyzés: Ha  elégséges statisztika a  paraméterre, akkor a faktorizáció szerint  egyszerűen a 

 függvénye.

Definíció: Egy próbát, amelynek a kritikus tartománya

alakú, valamely   konstansra, likelihood hányados próbának nevezzük.

Megjegyzés:

1. Az  értékét úgy határozzuk meg, hogy rögzítjük a próba -szintjét és 

2. A likelihood hányados próba optimális egyszerű hipotézisek esetén. A legtöbb szokásos próba likelihood hányados
próba, habár más statisztikából is felépíthető.

3. Az általánosított likelihood hányados próba. Eddig diszjunkt hipotézis paramétertartományokat tekintettünk. Most
legyen



Tegyük fel, hogy  alapján  darab szabad paraméter van, míg  alapján  darab szabad paraméter van,

Jelölés:  

  

 

Tétel: Tegyük fel, hogy   és   Ekkor megfelelő feltételek esetén, a 

  független mintára 

 

ha   igaz. Ha   nem igaz, akkor   egyre nagyobb. Elutasítjuk  -t, ha   ahol 

  egy közel  -szintű próbát ad.

Megjegyzés: Azt mondjuk, hogy  aszimptotikusan -eloszlású.

3. NÉHÁNY ÁLTALÁNOSÍTOTT LIKELIHOOD HÁNYADOS PRÓBA

  

 

Tétel: Ha a
 

független minta, akkor 

Egymintás u-próba

Adott a   független minta és  ismert.

azaz elutasítjuk -t, ha  nagy. Ez nem meglepetés, hiszen



A kritikus tartomány ugyanúgy készíthető, mint a konfidenciaintervallum.

Megjegyzés:

Kétmintás u-próba

Adott a   és   független minta és  ismert.

azaz elutasítjuk -t, ha  nagy. Ezt felhasználva kapjuk, hogy

A kritikus tartomány ugyanúgy készíthető, mint az egymintás esetben.

Megjegyzés:

Egymintás t-próba

Adott a   független minta és  ismeretlen.

ahol

azaz elutasítjuk -t, ha  nagy. Ekkor

A kritikus tartomány ugyanúgy készíthető, mint a konfidenciaintervallum.

Kétmintás t-próba

Adott a   és   független minta és  ismeretlen.



A kritikus tartomány ugyanúgy készíthető, mint az egymintás esetben.

Megjegyzés:

1. Ha  de  akkor alkalmazható az egyesített -próba, hiszen

2. (Scheffé) Ha  de  Tegyük fel, hogy  és

ekkor

így

esetre készíthetünk egymintás -próbát.

χ2-próba

Adott a   független minta és  ismeretlen.

ahol

A kritikus tartomány ugyanúgy készíthető, mint a konfidenciaintervallum.

Megjegyzés: A mérnöki gyakorlatban a Pearson-féle  statisztika alkalmazásait szokták nemparaméteres –

próbának nevezni.

F-próba



Adott a   és   független minták (egymástól is).

ahol

azaz elutasítjuk -t, ha  nagyon kicsi vagy nagyon nagy. Ekkor a kritikus tartomány készítése

Megjegyzés: Ha

4. A PEARSON-FÉLE X2 STATISZTIKA ÉS ALKALMAZÁSAI

Legyen az  teljes eseményrendszer. Végezzünk el  Bernoulli-kísérletet a megfigyelésükre és jelölje 

 az  gyakoriságát, ekkor  polinomiális eloszlású. Írjuk fel a következő hipotéziseket.

Ekkor

ahol  és  a  maximum likelihood becslése a  teljesülése esetén.

Vezessük be a következő jelöléseket:

Ekkor



Ez utóbbit szokás Pearson-féle  statisztikának nevezni, mert ha  esetén  és becsüljük, akkor

aszimptotikusan.

 PÉLDA  

 

Példa: Egy dobókocka dobálása során a következő gyakoriságokat kaptuk:

1 – 7db 2 – 6db 3 – 10db

4 – 6db 5 – 8db 6 – 3 db

Ekkor

Megjegyzés:

1. A Pearson-féle -próba alkalmazható tetszőleges eloszlás vizsgálatára, azaz illeszkedésvizsgálatra. Adott az 

 eloszlásfüggvény. Osszuk fel a  intervallumot. Legyen

A felosztás módjára nincs általános szabály.

2. A szokásos alkalmazások: illeszkedés-, függetlenség- és homogenitásvizsgálat.

3. A hisztogram az alapstatisztikák közé tartozik, de csak most jutottunk el odáig, hogy a Pearson-féle -próba

kívánalmai szerint készítsük el.

Ha 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.
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