
P°íklad 1

Generujeme data z náhodné veli£iny s normálním rozd¥lením se st°ední hod-
notou µ = 15 a rozptylem σ2 = 25. Rozptyl povaºujeme za známý, ale z dat
chceme odhadnout st°ední hodnotu.

P°íklad se °e²í v následujícím programu:

• na za£átku se de�nuje náhodná veli£ina

• dále se provádí výb¥r x o n = 30 prvcích

• v dal²ím odstavci se po£ítá interval spolehlivosti IS pro st°ední hodnotu
µ (se známým rozptylem σ2 = 25) podle vzorce

IS = x̄± zα
2

σ√
n

= (13.56, 17.15)

K tomu se po£ítá výb¥rový pr·m¥r x̄ = 15.36, sm¥rodatná odchylka σ = 5,
kritická hodnota zα

2
= 1.95 pomocí funkce cdfnor('X',0,1,1-al/2,al/2)

• tím vlastn¥ úloha kon£í, ale abychom ukázali, ºe tento interval opravdu
spl¬uje na²e poºadavky: neznámá st°ední hodnota leºí v intervalu s prav-
d¥podobnosti 1−α - coº je totéº jako - (1− α)·100% v²ech moºných odhad·
leºí v IS, budeme je²t¥ pokra£ovat

• generujeme matici n×N kde n je délka výb¥ru aN (velké) je po£et výb¥r·,
které dále generujeme (výb¥ry leºí ve sloupcích matice xx.

• ze sloupc· matice xx, tedy z výb¥r· po£ítáme výb¥rové pr·m¥ry a za-
kreslujeme je do grafu spole£n¥ s odhadnutým IS. Tady je N = 10000,
α = 0.05 a tedy p°ipou²tíme, ºe 10000·0.05 = 500 odhad· st°ední hodnoty
m·ºe leºet mimo interval spolehlivosti IS. To odpovídá obrázku.

// Intervalovy odhad stredni hodnoty

// ----------------------------------------------------------

exec SCIHOME/ScIntro.sce, mode(0)

// nahodna velicina je N(mi,cv)

mi=15;

cv=25;

s=sqrt(cv);

// vyber o velikosti n

n=30;

x=sqrt(cv)*rand(1,n,'n')+mi; // hodnoty vyberu

// intervalovy odhad stredni hodnoty

disp 'bodovy odhad stredni hodnoty'
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al=0.05; // hladina vyznamnosti

m=mean(x) // prumer

kr=cdfnor('X',0,1,1-al/2,al/2); // kritická hodnota

del=kr*s/sqrt(n); // IS=(m-del, m+del)

// polomer intervalu

disp 'interval spolehlivosti'

IS=[m-del,m+del] // interval

// Pro kontrolu provedeme N dalsich vyberu (pro velke N se budeme

// blizit k vlastnosten souboru.

// N vyberu a z nich N prumeru - jen al.100% by melo byt mimo IS

N=10000;

xx=sqrt(cv)*rand(n,N,'n')+mi; // svisle jednotlive vybery

mx=sum(xx,1)/n; // prumery z N vyberu

disp 'nejmensi a nejvetsí hodnota vyberového prumeru'

printf(' z dalsich N=%d vyberu\n',N)

minim=min(mx) // nejmensi prumer

maxim=max(mx) // nejvetsí prumer

s=1:N;

plot(s,mx,'.',s,IS(1)*ones(s),'r',s,IS(2)*ones(s),'r')

title 'Interval spolehlivosti a dalsich N vyberovych prumeru'

// interval IS a na nej se pasují prumery z dalsich N vyberu

// Realizace výb¥ru z p°íkladu je

// 19.10 10.19 10.66 13.74 18.54 15.02

// 13.19 20.67 15.86 17.36 10.69 19.71

// 16.12 17.57 12.78 8.53 15.13 17.74

// 21.53 12.76 12.49 15.62 14.63 12.32

// 12.18 23.12 14.39 24.24 19.59 5.44
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Poznámka: Scilab automaticky b¥ºí s náhodným generátorem rand. Kdyº si pro-
gram zkopírujete do Scilabu a spustíte, dostanete pon¥kud odli²ný obrázek. To
je dáno r·znými realizacemi náhodn¥ generovaných dat. Pokud byste cht¥li mít
obrázky stejné, napi²te na za£átek programu rand('seed', celé £íslo) a b¥hy budou
stejné (podle zadaného £ísla).

P°íklad 2

Uvaºujeme stejnou náhodnou veli£inu N
(
µ, σ2

)
s µ = 15 a σ2 = 25 a výb¥r

x z p°edchozího p°íkladu (je uveden dole pod programem). Budeme testovat
hypotézy

1. H0: µ0 = 15 proti HA: µ0 6= 15

2. H0: µ0 > 20 proti HA: µ0 ≤ 20.

�e²ení

U prvního zadání se jedná o oboustranný test st°ední hodnoty se známým roz-
ptylem. Test m·ºeme °e²it také pomocí intervalu spolehlivosti. Podíváme se na
p°edchozí p°íklad a vidíme, ºe IS = (13.56, 17.15) a µ0 = 15. Vidíme tedy,
ºe IS zahrnuje hodnotu µ0, tedy výb¥r, ze kterého jsme konstruovali IS mohl
pocházet z rozd¥lení s µ = 15.
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Test pro 1. zadání je oboustranný a vychází z normované statistiky

T =
X̄ − µ0

σ

√
n =

15.36− 15

5

√
30 = 0.39

a kritického oboru W

W = R−
(
−zα

2
, zα

2

)
= (−∞, −1.95) ∪ (1.95, ∞) .

Protoºe T nepadne do W, tak H0 nezamítáme.

Test pro 2. zadání je levostranný a má statistiku

T =
X̄ − µ0

σ

√
n =

15.36− 20

5

√
30 = −5.08

a kritický obor
W = (−∞, −zα) = (−∞, −1.65) .

Protoºe T padne do W, tak H0 zamítáme.

�e²ení pomocí p-hodnoty

p-hodnotu spo£teme také pomocí funkce [P,Q]=cdfnor('PQ',T,0,1), kde T je nor-
movaná statistika. Funkce po£ítá P je pravd¥podobnost vlevo od T a Q je prav-
d¥podobnost vpravo.

Zadání 1

[0.35, 0.65]=cdfnor('PQ',0.39,0,1)

a tedy oboustranná p-hodnota bude 2 · min (0.35, 0.65) = 0.7. Výsledek: H0
nezamítáme.

Zadání 2

[1e-7, 1-1e-7]=cdfnor('PQ',-5.08,0,1)

a tedy pro levostranný test bereme pravd¥podobnost vlevo, tedy p-hodnota je
1e-7= 10−7. Výsledek: H0 zamítáme.

Co je pot°eba, je spo£teno v následujícím programu

// Test hypotezy o stredni hodnote

// ----------------------------------------------------------

exec SCIHOME/ScIntro.sce, mode(0)

// nahodna velicina je N(mi,cv)

mi=15; // stredni hodnota

cv=25; // znamy rozptyl

s=sqrt(cv); // smerodatna odchylka
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disp 'vyberovy prumer'

// vyber o velikosti n

n=30;

x=sqrt(cv)*rand(1,n,'n')+mi; // hodnoty vyberu

// statistika

al=0.05;

m=mean(x) // vyberovy prumer

kr=cdfnor('X',0,1,1-al/2,al/2); // kriticka hodnota

disp 'zadání 1'

// zadani 1

mi0=15; // stredni hodnota podle H0

T1=(m-mi0)/s*sqrt(n) // statistika

z_alfa2=cdfnor('X',0,1,1-al/2,al/2)// kriticka hodnota al/2

doplnekW=[-z_alfa2, z_alfa2] // obor prijeti (doplnek W)

[P,Q]=cdfnor('PQ',0.39,0,1) // pravdep. vlevo a vpravo

disp 'zadání 2'

// zadani 2

mi0=25; // strední hodnota podle H0

T1=(m-mi0)/s*sqrt(n) // statistika

z_alfa=cdfnor('X',0,1,1-al,al) // kriticka hodnota al

W=[-%inf, z_alfa] // kriticky obor W

[P,Q]=cdfnor('PQ',-5.08,0,1) // pravdep. vlevo a vpravo
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