
Egymintás z-próba

Ha ismert a doboz szórása de nem ismerjük a

doboz várhatóértékét, akkor a

H0 : ”a doboz várhatóértéke = egy rögźıtett

érték” hipotézisről úgy döntünk, hogy a

dobozból N húzás értékét megfigyeljük, és a
a megfigyelések átlaga - a rögźıtett érték

a megfigyelések szórása

z-statisztika alapján hozunk döntést.

Kétmintás z-próba

Ha ismert két a doboz mindegyikének a

szórása de nem ismert a dobozok

várhatóértéke

H0 : ”az egyik doboz várhatóértéke = a

másik doboz várhatóértéke”

Kétmintás z-próba

A h0 hipotézisről úgy döntünk, hogy az egyik

dobozból N húzás értékét a másik dobozból

M húzás értékét megfigyeljük, és a

z =
a megfigyelt egyik átlag - másik átlag

az átlagok különbségének szórása
z-statisztika alapján hozunk statisztikai

döntést.
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Kétmintás z-próba

A független változók szórásnégyzetének

összeadására vonatkozó összefüggés szerint

a nevező négyzete =

az egyik doboz ismert szórásnégyzete/N

+ a másik doboz ismert szórásnégyzete/M

Ha ismerjük a doboz várhatóértékét és

szórását, akkor a H0 : ”a megfigyelt érték

olyan, mintha a dobozból egy véletlenszerű

húzás eredménye lenne” hipotézist a

z =
a megfigyelés - doboz várhatóértéke

doboz szórása

Ez az eljárás egyrészt közvetlenül is

igazolható,

de felfogható úgy, mintha kétmintás z-próbát

végeztünk volna, azzal a feltétellel, hogy a

két doboz szórása megegyezik,

N →∞ és M = 1
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t-próba

Módośıtani kell az előbb tárgyalt

z-statisztikán alapuló eljárást, ha figyelembe

akarjuk venni azt, hogy a 1901-2000 közötti

megfigyelések adatsora minta egy ismeretlen

paraméterű alapsokaságból. Freedman 26.6.

elmondja az alkalmazási példát, ahol Gosset

először javasolta ezt a módszert. Az eljárás

másik neve: Student-próba.

Kissé felületes fogalmazásban: a z-próba

közvetlenül megfeleltethető a t-próbának, de

az utóbbinál nem ismert a σ alapsokasági

szórás, és helyette az s∗ korrigált tapasztalati

szórást használjuk. Az elfogadási tartomány

küszöbértékét a normális eloszlás helyett a

megfelelő szabadsági fokú khi-négyzet

eloszlás táblázatában keressük.

”megfelelő szab.fok” = mintanagyság - 1

korrigált tapasztalati szórásnégyzet:

s2∗ =
1

N − 1
· SSQY ahol

SSQY =

N∑

n=1

(yn − y•)2

Kabos: Statisztika II. t-próba 9.3



A t-próba használatát a következő

valósźınűségszáḿıtási álĺıtások alapozzák

meg:

Ha y1, ..., yN EVM a µ várhatóértékű és σ

szórású alapsokaságból, akkor s2∗ torźıtatlan

becslés a σ2 paraméterre.

Ha ezenḱıvül még az is teljesül, hogy az

alapsokaság normális eloszlású, akkor

s2∗ ∼
1

N − 1
· σ2 · χ2

N−1

valamint y• és s2∗ függetlenek,

Az egy- és kétoldali, valamint az egy- és

kétmintás t-próbát a z-próbánál megszokott

módon értelmezzük.

Az egyetlen különbség technikai: a kétmintás

esetben csak a szórások egyenlőségének

feltétele mellett működik a közvetlen

megfeleltetés, ennek hiányában (tört

szabadsági fokra vezető közeĺıtés) a

Welch-próba használatos.
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A t-próba alkalmazásánál, ha az alapsokasági

eloszlás nem ”nagyon” tér el a normálistól,

akkor a száḿıtott P érték ”közeĺıtőleg”

helyes.

(A fenti mondatban szereplő kifejezések a

matematikai statisztikában prećız kifejtést

kapnak.)

Az alábbi számolások azt szemléltetik, hogy

mennyire kell komolyan venni a z-próba és a

t-próba közötti különbséget.
Gaussian (1.671678) p = 0.0945878

Student (1.671678,df=99) p = 0.0977459

Student (1.671678,df=49) p = 0.1009630

Student (1.671678,df=29) p = 0.1053457

Student (1.671678,df=19) p = 0.1109765

Student (1.671678,df= 9) p = 0.1289211

Az előző órán kereken p=0.1 értékkel

dolgoztunk.

A most bemutatott száḿıtások azt mutatják,

hogy 20-nál nagyobb mintanagyság mellett

nincs nagyobb eltérés a a z-próba és a

t-próba között.
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Ez a megállaṕıtás azonban függ a statisztika

értékétől.
Gaussian(3.671678) p = 0.0002409632

Student (3.671678,df= 99) p = 0.0003907356

Student (3.671678,df=999) p = 0.0002537164

Ha z = 3.671678 a statisztika értéke, akkor

még a 100 elemű minta esetén is érdemes

lehet különbséget tenni a z-próba és a

t-próba között.

Az 1901-2000 évek napi középhőmérsékleti

adatain azt a kérdést vizsgáljuk, hogy

kimutatható-e különbség az 1951-2000 évek

éghajlata és az 1901-1950 éghajlata között.

Az adatok valódiak, de az alkalmazott

statisztikai modell annyira egyszerű, hogy a

kapott eredmények nem tekinthetők a

meteorológia szakmai szabályai szerinti

érvényes következtetésnek.
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