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Esettanulmány 
Nemparaméteres próbák című tantárgyból 

(Survey-statisztikus szakirány) 

 
 

Esettanulmányunkban a paraméteres Bartlett-próba és a nemparaméteres Fligner-Killeen teszt 

összehasonlítására vállalkozunk: mindkét vizsgálati módszer ugyanis a varianciák 

homogenitást vizsgálja. Vizsgálatunk első részében három olyan különböző eloszlás 

(normális eloszlás, gamma eloszlás, illetve exponenciális eloszlás) esetében vizsgáljuk a 

próbák jóságát, melyeket szórásuk egyenlősége jellemez. Esettanulmányunk második 

részében három olyan normális eloszlás esetében végezzük el az összehasonlítást, melyeknek 

szórása különböző.  

 

A próbák jellemzői 

1. A Bartlett-próba 

A Bartlett-próba kettőnél több populációban mérhető, legalább intervallum mérési szintű 

változó populációkbeli szórásainak egyezését tesztelő próba.  

Nullhipotézise: 
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10 :  H , azaz a populációkban a szórások megegyeznek.  

A Bartlett-próba az eloszlások normális voltát feltételezi.  

 

2. A Fligner-Killeen teszt 

A Fligner-Killeen teszt nagy újdonsága, hogy annak ellenére, hogy a szórások egyenlőségét 

vizsgálja, a többi ilyen jellegű nemparaméteres próbával ellentétben nem tartalmaz erős 

megszorításokat az eloszlásokra vonatkozóan.  

A nullhipotézise a Bartlett-próbáéval megegyező, azaz a varianciák egyenlőségét teszteli. 

Kiszámítása a csoportok mediánjaitól való abszolút szórásokra épül: ezeket az abszolút 

szórásokat összegyűjtjük, és sorba állítjuk őket a legkisebbtől a legnagyobbig, majd i-vel 

megcímkézzük őket. Ekkor a score-ok: 

score(i) =  
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ahol n a teljes minta mérete (pl. a csoport minta nagyságok összege) és a kumulatív 

standard normális eloszlások inverze. Vagyis, ha 

 

 a standard normál görbe alatti terület -tól z-ig, 

 

 

akkor 

. 

Ezután kiszámolhatjuk a varianciát minden megfigyelés értékéből, és összehasonlíthatjuk ezt 

az értékek csoporton belüli varianciájával a Fisher F tesztet alkalmazva.  

A mediánokból vagy átlagokból vett eloszlásokat használva elvégezhetnénk a Kruskal-Wallis 

tesztet is, de figyelembe kell vennünk, hogy a Kruskal-Wallis teszt hasonló eloszlási formákat 

feltételez minden csoport esetében.  

 

Vizsgálatok 

1. a vizsgálat 

Az ε valószínűségi változó eloszlására három lehetőséget vizsgáltunk:  

1. Normális eloszlás,  

2. Gamma eloszlás,  

3. Exponenciális eloszlás. 

Mind a három esetben a szórás értéke 1, azaz egyenlő, mivel:  

 A normális eloszlás esetében így adtuk meg a szórás értékét. 

 Az exponenciális eloszlás esetében a szórás értéke  az 


1
 hányadossal fejezhető ki, 

ahol  az eloszlás paramétere, melyet az eloszlás generálásakor ugyancsak 1-nek 

választottunk.  

 A gamma eloszlás esetében a szórásnégyzet 
2

p
 és mivel p és 2  is 1, így a szórás 

ebben az esetben is 1. 

A három eloszlásból egyenként 10-10 elemű mintát vettünk 100-szor ismételve a próbák 

összehasonlításához.  
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Eredmények:  

Ebben az esetben tehát a nullhipotézis igaz, azaz az elsőfajú hiba elkövetésének 

valószínűségét vizsgálhatjuk a két próba esetében. 

A próbák szignifikancia-értékeinek eredményeit, az 1. ábra, az elsőfajú hibák arányait az 1. 

táblázat szemlélteti.  

 

1. ábra: A két próba összehasonlítása azonos szórású, 

különböző eloszlások esetén
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1. táblázat: Az elsőfajú hiba elkövetésének aránya a két teszt esetében 

 Sig≤0,05 Sig≤0,01 

Bartlett -próba 23% 10% 

Fligner-Killeen teszt 5% 0 

 

Látható tehát, hogy a Fligner-Killeen teszt sokkal kevesebb elsőfajú hibával, azaz biztosabban 

tesztelte a nullhipotézist. Feltételezhetjük, hogy a lényeges különbség egyik oka az elemszám 

rendkívül alacsony voltában keresendő, emellett a Bartlett-próba az eloszlások normalitásából 

indul ki.  
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2. a vizsgálat 

A második vizsgálatban az ε valószínűségi változó eloszlását mindhárom esetben normális 

eloszlásként határoztuk meg, azonban a szórásokat különbözőnek választottuk, így: 

1. Normális eloszlás (100,0,10) 

2. Normális eloszlás (100,0,12) 

3. Normális eloszlás (100,0,15). 

A három eloszlásból egyenként 10-10 elemű mintát vettünk 100-szor ismételve a próbák 

összehasonlításához.  

Ebben az esetben, tehát a nullhipotézis hamis, így azt vizsgálhatjuk, hogy a két próba ennek 

ellenére hányszor fogadta el a nullhipotézist, azaz, hányszor követtek el másodfajú hibát.  

Az eredményeket a 2. ábra, illetve a 2. táblázat szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A két próba összehasonlítása 10-es elemszámú, különböző 

szórású minták esetén
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2. táblázat: A másodfajú hiba elkövetésének aránya a két teszt esetében 

 Sig≥0,05 Sig≥0,01 

Bartlett -próba 80% 91% 

Fligner-Killeen teszt 91% 98% 

 

Azt mondhatjuk, hogy mindkét próba meglehetősen rosszul teljesített, bár a Bartlett-próba 

eredménye némiképp jobbnak mondható.  

 

2. b vizsgálat 

Ebben a vizsgálatban az előbbihez hasonlóan három eltérő szórású, azonban lényegesen 

nagyobb elemszámú normális eloszlást hasonlítottunk össze. Ennek megfelelően megint arra 

voltunk kíváncsiak, hogy a nullhipotézis helytelensége ellenére a próbákkal milyen arányban 

fogadnánk el a nullhipotézist, azaz követnénk el másodfajú hibát.  

Az eredményeket a 4. ábra, illetve a 4. táblázat szemlélteti.  

4. ábra: A két próba összahasonlítása normális, de különböző 

szórású eloszlások esetén 
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4. táblázat: A másodfajú hiba elkövetésének aránya a két teszt esetében 

 Sig≥0,05 Sig≥0,01 

Bartlett –próba 3% 12% 

Fligner-Killeen teszt 8% 26% 
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Azt mondhatjuk, hogy mindkét próba jól teljesített, de mind a 0,05-ös, mind a 0,01-es 

szignifikancia szint mellett a Bartlett-próba eredményei ez esetben is jobbnak bizonyultak. 

Az általunk áttekintett szakirodalmi előzményekkel egybehangzóan azt tapasztaltuk tehát, 

hogy normális eloszlás megléte esetén a paraméteres Bartlett-próba működik jobban, 

egyébként pedig a nemparaméteres Fligner-Killeen teszt. 
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Melléklet 

(R-parancssorok) 

 

for (N in 1:100) { 

zita1<-rnorm(100,0,1) 

zita2<-rgamma(100,1,scale=1) 

zita3<-rexp(100,rate=1) 

minta1<-sample(zita1,10) 

minta2<-sample(zita2,10) 

minta3<-sample(zita3,10) 

Y<-c(minta1,minta2,minta3) 

X<-factor(gl(3,10), labels=c("minta1", "minta2","minta3")) 

print (bartlett.test(Y,X)) 

print(fligner.test(list(minta1,minta2,minta3))) 

} 

 

for (N in 1:100) { 

zita1<-rnorm(1000,0,1) 

zita2<-rgamma(1000,1,scale=1) 

zita3<-rexp(1000,rate=1) 

minta1<-sample(zita1,100) 

minta2<-sample(zita2,100) 

minta3<-sample(zita3,100) 

Y<-c(minta1,minta2,minta3) 

X<-factor(gl(3,100), labels=c("minta1", "minta2","minta3")) 

print (bartlett.test(Y,X)) 

print(fligner.test(list(minta1,minta2,minta3))) 

} 

 

 

for (N in 1:100) { 

zita1<-rnorm(100,0,10) 

zita2<-rnorm(100,0,12) 

zita3<-rnorm(100,0,15) 

minta1<-sample(zita1,10) 

minta2<-sample(zita2,10) 

minta3<-sample(zita3,10) 

Y<-c(minta1,minta2,minta3) 

X<-factor(gl(3,10), labels=c("minta1", "minta2","minta3")) 

print (bartlett.test(Y,X)) 

print(fligner.test(list(minta1,minta2,minta3))) 

} 

 

 


