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VII. TÖBBDIMENZIÓS NORMÁLIS ELOSZLÁS

1. TRANSZFORMÁCIÓ N-DIMENZIÓBAN

Definíció: Ha az   véletlen vektor az   véletlen vektorból úgy áll elő, hogy

és az együttes eloszlásfüggvénye

akkor az   véletlen vektor transzformáltjának nevezzük.

Most tekintsük azt az esetet, amikor a   függvényeknek folytonos az első parciális deriváltjuk

minden  pontban úgy, hogy

Ha az  véletlen vektornak létezik az  együttes sűrűségfüggvénye és a

egyenletrendszernek minden  pontban pontosan egy megoldása van, akkor a  véletlen

vektornak az együttes sűrűségfüggvénye

 PÉLDA  

 

Példa: Legyen az  véletlen vektor sűrűségfüggvénye

Tehát az  véletlen vektor normális eloszlású, ahol

Készítsük el az   mintaelemekből (nem függetlenek) az átlagot (jelölje ) és a tapasztalati szórásnégyzet

kétszeresét (jelölje ), azaz



Az  véletlen vektor sűrűségfüggvényének meghatározásához a megfelelő transzformációk:

Ez a transzformáció leképezi az  halmazt a  halmazra. De ez a

transzformáció nem egyértelmű és a  halmaz minden elemének (kivéve, amikor  két elem felel meg az 

 halmazban. Így az inverzfüggvények két csoportja tartozik a transzformációhoz:

Továbbá, az  halmaz nem írható fel két olyan diszjunkt halmaz uniójaként, amelyek mindegyike esetén a

transzformációnk a  halmazra képez. A problémát az  halmaznak azok a pontjai okozzák, amelyek az 

 egyenletű egyenesen fekszenek. Ekkor ugyanis  Azonban mondhatjuk azt, hogy  minden

olyan pontban, ahol  Ezt megtehetjük anélkül, hogy az eloszlás megváltozna, hiszen ezen pontok

valószínűsége 0.

Legyen tehát  Ez a mintatér az  és 

 diszjunkt halmazok uniója. Ekkor a transzformációnk kölcsönösen egyértelmű az  

 halmazok mindegyikéről az új

halmazra. Az  véletlen vektor sűrűségfüggvénye most már meghatározható. A transzformációk Jacobi-

determinánsaira teljesül, hogy

Tehát az  véletlen vektor sűrűségfüggvénye

Ebből jól látható, hogy  és  sztochasztikusan függetlenek (ez ismert független valószínűségi változók esetére).

Továbbá,  eloszlása normális, amelyre

Míg



eloszlása 1-szabadságfokú

Legyen   ekkor az eloszlásfüggvényekre illetve a sűrűségfüggvényekre teljesül, hogy

azaz ha

ahol  és ha  akkor

Továbbá ez azt jelenti, hogy

sűrűségfüggvénye

A szakasz eredményeit a következőképpen összegezhetjük: Ha adott két korrelált, normális eloszlású valószínűségi
változó, akkor a belőlük képzett számtani átlag és tapasztalati szórásnégyzet független. Továbbá, a tapasztalati
szórásnégyzet eloszlása egy olyan 1-szabadságfokú  eloszlás, melynek a várható értéke

Student–eloszlás

Definíció: Legyen   amelyek teljesen függetlenek, akkor

valószínűségi változót   szabadságfokú Student-eloszlásúnak nevezzük.

Jelölés: 

  

 

Tétel:   csak akkor létezik, ha   A sűrűségfüggvénye 



Megjegyzés:

1. Szokás -eloszlásnak is nevezni.

2. Ha  akkor éppen a Cauchy-eloszlást kapjuk.

3. Ha  akkor a standard normális eloszlást kapjuk.

A konvergencia ábrája

Fn,m–eloszlás

Definíció: Legyen      és teljesen függetlenek, ekkor  a

valószínűségi változót   szabadságfokú  -eloszlásúnak nevezzük.

Jelölés:



A sűrűségfüggvény változása az egyik szabadsági fok változása esetén

2. TÖBBDIMENZIÓS NORMÁLIS ELOSZLÁS

Definíció: Legyenek      és   A  dimenziós   véletlen

vektort  dimenziós standard normális eloszlásúnak nevezzük. Ha     dimenziós standard normális
eloszlású és   tetszőleges   méretű mátrix,   pedig tetszőleges  dimenziós vektor, akkor az 
dimeziós

véletlen vektort normális eloszlásúnak nevezzük.

Megjegyzés: Az  véletlen vektor várható értéke  és kovarianciamátrixa  Ezt jelölje  A -dimenziós 

 várható értékű és  kovarianciájú normális eloszlást vel jelöljük. Ha  együttes eloszlása normális,

akkor mindig található olyan  és  mátrix és az től független  standard normális vektor, hogy

Ebből következik, hogy nak re vett feltételes várható értéke:

Belátható, hogy ha  és  együttes eloszlása normális, akkor abból, hogy a kovarianciamátrixuk val egyenlő,
következik, hogy  és  függetlenek. A dimenziós normális eloszlás sűrűségfüggvénye

Többváltozós elemzések

A normális eloszlás sűrűségfüggvénye - az ismert haranggörbe (Gauss-görbe) - több dimenzióra történő általánosítása
alapvető szerepet játszik a többváltozós elemzésben. Számos többváltozós technika feltételezi, hogy az adatok



 

többváltozós normális eloszlásból származnak. Bár a valós adatok sosem követik pontosan a többváltozós normális
eloszlást, a normális sűrűség gyakran egy hasznos közelítést ad a "valódi" sokasági eloszlásra. Tehát a normális
eloszlás sokszor megfelelő populáció modellként szolgál. Számos többváltozós statisztika mintavételi eloszlása
közelítőleg normális, tekintet nélkül a szülő populációra, a centrális határeloszlás tétel miatt.

Legyen A -dimenziós normális eloszlás sűrűségfüggvényének szintvonalai ellipszisek, amelyek

egyenlete az x függvényében a következő

Az ellipszisek középpontja , tengelyeik , ahol  a hoz tartozó sajátérték(normalizált)-sajátvektor

pár, azaz teljesül, hogy 

A következők igazak a többváltozós normális eloszlású X véletlen vektorra.

1. X elemeinek lineáris kombinációi normális eloszlásúak.

2. X elemeinek minden részhalmaza (többváltozós) normális eloszlású.

3. A nulla kovariancia arra utal, hogy a megfelelő összetevők független eloszlásúak.

4. A többváltozós összetevők feltételes eloszlásfüggvényei (többváltozós) normálisak.

Ezen tulajdonságok teszik a normális eloszlást könnyen kezelhetővé.

Elemi tulajdonságok

A legtöbb alapvető tulajdonság a momentumgeneráló (karakterisztikus) függvényből könnyen levezethető:

A továbbiakban . Ha  pozitív definit, akkor létezik egy nemszinguláris transzformáció,

amely standardizálja X vektort -be. A momentumgeneráló függvényből láthatjuk, hogy minden harmadik

momentum  körül nulla. A negyedik momentum

ahol  a kovariancia  és  között.

További tulajdonságok:

1. Y = AX + b,  A( ), b( ) konstans, akkor 

 
2. X-et felosztjuk az ,  vektorokra, a részeket  és  szerint definiálva, akkor

észrevehetjük, hogy  peremeloszlása ,  peremeloszlása pedig .  Ebből

következik, hogy X minden elemének egyváltozós normális eloszlása van. Jegyezzük meg, hogy X elemeinek perem
normalitása nem biztosítja az együttes normalitást. Ezt szemléltetve, ha például 

 

3. 

 
4.  standard kétváltozós normális sűrűségfüggvény, amelynek korrelációs együtthatója ,  akkor minden peremnek

egyváltozós normális eloszlása van, de  nem kétváltozós normális sűrűségfüggvény.

 
5.  véletlen vektorok akkor és csak akkor függetlenek, ha a  kovariancia mátrix nulla.

 
6. az -k függetlenek,  eloszlással  esetén, akkor  eloszlása 

.



 
7.  kitevőnek  eloszlása van  szabadságfokkal.

Jellemzők

A többváltozós normális eloszlás bizonyos tulajdonságai az egyváltozós eset jellemzőinek analógiájára épülnek.
Tekintsünk meg néhány fontosabb eredményt:

1. többváltozós normális eloszlás az  mintaátlag és az S szórásmátrix függetlenségével jellemezhető.

 
2.  független -dimenziós vektor. Az összegük többváltozós normális eloszlású akkor és csak akkor, ha

mindkét vektor többváltozós normális eloszlású.
 

3. és Olkin általánosította a Darmois-Skitovich tételt: Legyen ,  darab független -dimenziós véletlen

vektor, és legyenek ,   dimenziójú nemszinguláris mátrixok. Ha ,

 függetlenek, akkor  normális eloszlású. Vegyük észre, hogy ha  (vagy ) nulla, akkor 

 tetszőleges is lehet. Másrészt viszont, ha  szinguláris, akkor a hozzá tartozó  vektor csak részben

normális.
 

4. legfontosabb tulajdonság, hogy  akkor és csak akkor többváltozós normális eloszlású, ha az elemeinek bármely
lineáris kombinációja egyváltozós normális eloszlású. Egyes szerzők ezt a tulajdonságot használják fel a
többváltozós normális eloszlás definiálásához.

3. A PARAMÉTEREK BECSLÉSE

Legyen   egy   méretű,   eloszlásból vett véletlen minta, ahol  , ekkor a   és

a   maximum likelihood becslése a következő:

ahol 

A   becslésének korrigálásával könnyen megkapható az   torzítatlan becslés, ahol  .

A sűrűségfüggvény konstans tagja következmények nélkül elhagyható, így a likelihood függvény:

ahol  a  mátrix főátlóbeli elemeinek összege.Tehát

ahol az egyenlőség akkor és csak akkor teljesül, ha , amelynél felhasználtuk azt tényt, hogy



akkor és csak akkor ha , ugyanis  pozitív definit. Ebből az következik, hogy  a maximum likelihood

becslése -nek, bármely  esetén. Ezután már csak a

függvényt kell maximalizálni ( -ra), vagy ami ezzel ekvivalens, maximalizálni kell -t:

ahol  a , azaz  karakterisztikus gyökei. Mivel az

függvénynek egyetlen maximuma van, mégpedig az  helyen, azaz a maximum , amiből az
következik, hogy

vagy

amelynél az egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn, ha

Ez utóbbi feltétel ekvivalens az

egyenlőséggel, ezért .

Összefoglalva,

kifejezésben az egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn, ha  és . Ezzel az állítást igazoltuk.

Habár ezek a becslések könnyen meghatározhatók, valamint jól megállapított tulajdonságokkal rendelkeznek,
döntéselméleti szempontból mégsem optimálisak, ugyanis nem megengedhetőek. A négyzetes veszteségfüggvény
összegéből kiindulva

James és Stein megmutatta, hogy a becslésnek



ahol

kisebb a várható vesztesége, mint az -nek,  ezért  nem megengedhető a  esetben.

Sajátos becslési problémák merülnek fel, amikor a vizsgálandó többváltozós normális eloszlású adatok között hiányzó

értékek is vannak. Nézzünk egy kétváltozós esetet, ahol legyen a hiányos minta  és 

, a várható érték vektor , a közös szórásnégyzet , valamint a korrelációs együttható . A

maximum likelihood becslés megkapható, ha a likelihood függvényt felírjuk az  likelihoodjának és az ,  melletti
feltételes likelihood függvényének szorzataként. A becslést tehát a következő négy egyenlet megoldásai adják:

ahol

A  intervallumon pontosan egy gyöknek egyezik meg az előjele az -ével, ami az

harmadfokú egyenlet megoldása.

Ez a valós gyök a  maximum likelihood becslése (MLE).

4. HIPOTÉZISVIZSGÁLAT, KONFIDENCIAINTERVALLUM

Az alábbi állításokat (tulajdonságokat) felhasználjuk a többváltozós normális eloszláshoz kapcsolódó statisztikák minta
eloszlásainak származtatásához.

1.  eloszlása , ekkor a  kvadratikus alakja  eloszlású.

 
2.  egy  dimenziójú pozitív definit mátrix és felírható a

 



3. 

 
4. ahol  függetlenek és  eloszlásúak, akkor az  elemei Wishart eloszlásúak,

 szabadságfokkal és  kovarianciamátrixszal. Ennek a jelölésére az  kifejezést használják, ahol

az index az  dimenzióját mutatja.
 

5.  és , ahol  és  független eloszlásúak, akkor a

 

6. 

 
7. azt mondjuk, hogy Hotelling-féle  eloszlású,  szabadságfokkal.

 

Az egyváltozós normális esetbeli mintaátlag és szórásnégyzet függetlenségének analógiájára alapozva, az  és  itt

is függetlenek, ahol

A  kovarianciamátrix ismeretében felhasználhatjuk az 1. tulajdonságot, hogy megmutassuk 

 eloszlása ; így tehát

Ennek következményeként, hipotézisvizsgálatokat és konfidenciaintervallumokat készíthetünk a  paraméterhez.

A  vizsgálatára az

elfogadási tartományt használjuk, ahol  a  szabadságfokú  eloszlás felső  pontját jelöli. -ből

kiindulva, a   konfidenciaintervalluma

amely egy  középpontú ellipszoid felülete és belseje.

A 3. tulajdonságot felhasználva, következésképpen kapjuk, hogy

Ennek eredményeként, ha  ismeretlen akkor is állíthatunk fel -re vonatkozó próbákat a következő
egyenlőtlenséget felhasználva

A -re vonatkozó  konfidencia intervallum pedig



A következő összefüggés

egyszerűsíti ezeket a számításokat, ugyanis az -eloszlás percentilisei azonnal elérhetők. A szóban forgó
eredmények kiterjeszthetők két sokaság várható érték vektorát vizsgáló próbákra és konfidenciaintervallumokra is.

Egyéb hipotézis vizsgálatok (pl.: diszkriminancia analízis,  várható érték vektorok egyenlőségének vizsgálata,
MANOVA, kovariancia mátrixok egyenlősége, kanonikus korreláció) különböző Wishart eloszlásokból származtatott
karakterisztikus gyökök együttes eloszlásfüggvényén alapulnak.
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