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Rozdzia 4.

Estymacja parametryczna
Gównym zadaniem bada statystycznych jest wnioskowanie o caej populacji generalnej na podstawie wyników uzyskanych w próbie losowej. Dzia statystyki zajmujcy
si tym zagadnieniem jest nazywany wnioskowaniem statystycznym.
Estymacja to dzia wnioskowania statystycznego, który zajmuje si szacowaniem wartoci parametrów oraz postaci rozkadu w populacji generalnej na podstawie obserwacji
uzyskanych w próbie losowej. Metody znajdowania nieznanych wartoci parametrów
rozkadu okrela estymacja parametryczna. Wnioskowaniem o postaci rozkadu
w populacji generalnej zajmuje si estymacja nieparametryczna. Punktem wyjciowym w estymacji jest wylosowanie z populacji n-elementowej próby i wyznaczenie na
jej podstawie wartoci estymatora nieznanego parametru. Estymatorem parametru T
rozkadu populacji generalnej jest funkcja wyznaczona na podstawie próby losowej,
suca do oceny wartoci tego parametru. Teoria estymacji zajmuje si konstruowaniem
estymatorów majcych okrelone waciwoci, takie jak nieobciono , zgodno ,
efektywno i dostateczno . Wi cej o metodach wyznaczania takich estymatorów
mona znale w pozycjach [4, 21, 27, 30]. Zgodnym, nieobcionym i najefektywniejszym estymatorem wartoci oczekiwanej populacji jest warto rednia x z próby
1 n
losowej wyraona wzorem x
¦ xi . Zgodnym i nieobcionym estymatorem warianni1
cji populacji V2 jest wariancja z próby prostej wyraona wzorem
s2

1 n
¦ ( xi  x) 2 .
n 1 i 1

Estymacja parametryczna moe by punktowa lub przedziaowa. W estymacji punktowej za parametr populacji przyjmuje si warto estymatora otrzyman z danej,
n-elementowej próby losowej. Estymacja punktowa nie daje oszacowania nieznanego
parametru T rozkadu populacji. Prawdopodobiestwo, e estymator przyjmie warto
równ wartoci szacowanego parametru, jest równe 0. Z tego wynika, e przy stosowaniu estymacji punktowej prawdopodobiestwo popenienia b du w ocenie parametru
populacji jest równe 1.
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Bd oceny parametru populacji T za pomoc jego estymatora Q nie powinien przekracza odpowiednio maej wartoci H z przyj tym duym prawdopodobiestwem 1–D,
czyli musi by spenione równanie: P( T  Q  H ) 1  D . Przedzia liczbowy (Q–H,
Q+H), który z okrelonym z góry, duym (bliskim jednoci) prawdopodobiestwem
b dzie zawiera nieznan warto parametru zbiorowoci generalnej, jest nazywany
przedziaem ufnoci, a prawdopodobiestwo 1–D — wspóczynnikiem ufnoci. Do
wyznaczenia wartoci H potrzebna jest znajomo rozkadu estymatora Q. Procedura
wyznaczania przedziau ufnoci jest nazywana estymacj przedziaow.
Przedzia ufnoci to losowy przedzia wyznaczony za pomoc rozkadu estymatora,
majcy t wasno , e z duym, z góry zadanym prawdopodobiestwem pokrywa warto szacowanego parametru. Zapisujemy go zwykle w postaci: P(a < T < b) = 1–D.
Liczby a i b s nazywane doln i górn granic przedziau ufnoci. Wspóczynnik
ufnoci 1–D jest miar zaufania do prawidowego szacunku. Najcz ciej ma on warto
0,99, 0,95 lub 0,90.
Przedzia ufnoci dla wartoci oczekiwanej E(X) populacji o rozkadzie normalnym
N(m, V) jest wyznaczany wedug wzoru:
§
V
V ·
¸¸ 1  D ,
P¨¨ x  uD
 m  x  uD
n
n¹
©

gdzie uD jest tak wartoci w standardowym rozkadzie, e pole pod krzyw g stoci
w przedziale (–uD, uD) wynosi 1–D, a pole pod krzyw g stoci na prawo od uD i na
lewo od –uD wynosi po D/2. Z tego wynika, e uD mona wyznaczy z relacji:
) (uD ) 1  (D / 2) , gdzie ) jest dystrybuant standardowego rozkadu normalnego.

Dugo przedziau ufnoci zaley od wartoci redniej, obliczonej na podstawie próby,
przyj tego wspóczynnika ufnoci 1–D, liczebnoci próby oraz wariancji V. Aby zatem
oszacowa przedzia ufnoci z jak najmniejszym b dem, naley dokadnie okreli
warto redni.
Przedzia ufnoci dla wartoci oczekiwanej dla maych prób oblicza si wedug wzoru:
§
P¨¨ x  tD
©

s
n 1

 m  x  tD

·
¸¸ 1  D ,
n 1 ¹

s

gdzie t warto zmiennej losowej t-Studenta dla n–1 stopni swobody wyznaczana
z relacji: P (tD  t  tD ) 1  D .
Im warto wspóczynnika ufnoci jest wi ksza, tym szerszy jest przedzia ufnoci,
a wi c mniejsza dokadno estymacji parametru. Dugo przedziau ufnoci jest miar
precyzji estymacji przedziaowej. Szeroki przedzia ufnoci oznacza moliwo duych
odchyle wartoci z próby od wartoci rzeczywistych, czyli wartoci oczekiwanych
z populacji. Im krótszy jest przedzia ufnoci, tym dokadniej obliczony przez nas estymator przyblia warto oczekiwan populacji, czyli tym precyzyjniejsza jest estymacja
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przedziaowa. B dy przyblie popeniane przy szacowaniu redniej malej wraz ze
zwi kszaniem liczebnoci próby. Jednym z zada estymacji jest wyznaczenie minimalnej liczebnoci próby tak, by oszacowa przedzia ufnoci z jak najmniejszym b dem.
Zbyt maa próba moe prowadzi do faszywych wniosków o populacji generalnej.
Aby zwi kszy dokadno estymacji, naley take poprawi dokadno pomiarów.
Przedziay ufnoci s wyznaczane dla wartoci oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego i wskanika struktury. Wyznacza si je z rozkadów odpowiednich statystyk
b dcych estymatorami tych parametrów.

wiczenie 4.1.1. Przedzia ufnoci
dla wartoci oczekiwanej
Przykad 34. Przedzia ufnoci dla redniej
(wartoci oczekiwanej m = E(X)) dla duych prób
Dokonano 52 pomiarów zanieczyszczenia gleby oowiem (w mg/kg suchej masy gleby),
otrzymane wyniki zapisano w tabeli.
59 60 62 58 59 61 65 67 65 65 62 62 65 67 69 64 65 66 67 64 64 66 68 64 63 64
67 69 62 64 67 68 69 61 62 69 66 69 63 65 60 60 65 63 70 68 67 71 61 64 63 66

Zakadajc, e rozkad wyników pomiarów jest rozkadem normalnym, wyznacz przedzia ufnoci ze wspóczynnikiem ufnoci 0,95 dla wartoci redniej.
Dane
Wspóczynnik ufnoci 1–D = 0,95. Zmienn jest zanieczyszczenie gleby oowiem.
Rozwizanie
 Wybierz z menu Plik/Nowy. W oknie Utwórz nowy dokument wprowad:
Liczba zmiennych: 1, Liczba przypadków: 52.
 Wprowad dane z tabeli.
 Zapisz arkusz w pliku oów.sta.
 Poniewa próba jest dua, mona przyj , e V = s. Przedzia ufnoci dla

duych prób obliczany jest wedug wzoru:
§
V
V ·
¸¸ 1  D .
P¨¨ X  uD
 m  X  uD
n
n¹
©

Dane jest 1–D = 0,95, czyli D = 0,05. uD naley wyznaczy z relacji )(uD) = 1–(D/2),
gdzie ) jest dystrybuant standardowego rozkadu normalnego.
Po podstawieniu )(uD) = 1–(D/2) = 0,975.

Kup książkę

Poleć książkę

106

Statystyka z programem Statistica
 Uruchom kalkulator prawdopodobiestwa. Wybierz Rozkad Z (Normalny).
 Wprowad p = 0,975 (rysunek 4.1). Kliknij przycisk Oblicz. Program oblicza

uD wywietlane w polu X, czyli uD = 1,96.
Rysunek 4.1.
Okno Kalkulator
prawdopodobiestwa

 Aby wyznaczy warto redni i odchylenie standardowe, kliknij lewym

przyciskiem nazw zmiennej, wybierz Statystyki bloku danych/Kolumny/ rednia,
a nast pnie Odchylenie standardowe.
 Program wywietla wyniki x

64,615,

V

3,13 .

Po podstawieniu do wzoru otrzymujemy przedzia ufnoci (63,7, 65,5).
Rozwizanie z programem Statistica
I sposób
 Wybierz z menu: Statystyka/Statystyki podstawowe i tabele/Statystyki opisowe.
 Kliknij przycisk Zmienne i jako zmienn wprowad Oów.
 Aby wywietli przedziay ufnoci, kliknij zakadk Wicej i zaznacz parametry:

rednia, Przedz. ufn. redniej. W polu Przedzia [%] podany jest wspóczynnik
ufnoci równy 95% (rysunek 4.2).
 Kliknij przycisk Statystyki lub Podsumowanie. Program wywietla arkusz

wynikowy w postaci tabeli (rysunek 4.3).
Odpowied
Przedzia ufnoci (w programie Statistica: (Ufno–95%) = 63,7; (Ufno+95%) = 65,5)
ma posta (63,7, 65,5).
II sposób
Przedzia ufnoci jest wywietlany na wykresie rednia i bdy.
 Wybierz z menu: Wykresy/Wykresy rednia i bdy.
 Zdefiniuj zmienn Oów.
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Rysunek 4.2.
Okno wyboru
statystyk opisowych

Rysunek 4.3. Arkusz z wynikami oblicze (Ufno–95%, Ufno+95% to granice przedziau ufnoci
dla wspóczynnika 1–D = 0,95)
 Wspóczynnik ufnoci jest wywietlany w polu Prawdopodob. (domylna

warto tego wspóczynnika wynosi 0,95) (rysunek 4.4). Kliknij OK.

Rysunek 4.4. Okno tworzenia wykresów redniej i przedziaów ufnoci
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 Program tworzy wykres redniej i przedziaów ufnoci dla tej redniej

(rysunek 4.5).
rednia i przedziay ufnoci
65,6
65,4
65,2
65,0

Oów

64,8
64,6

rednia = 64,6154
rednia±0,95 Przedz. ufn.
= (63,7434, 65,4874)

64,4
64,2
64,0
63,8
63,6

Rysunek 4.5. Wykres redniej i przedziaów ufnoci dla tej redniej

Odpowied
Przedzia ufnoci jest wywietlany na wykresie. Z prawdopodobiestwem 0,95 mona
twierdzi , e rednie zanieczyszczenie gleby oowiem zawiera si w przedziale (63,7,
65,5) mg/kg suchej masy.

Przykad 35. Przedzia ufnoci dla redniej dla maych prób
Dokonano 12 pomiarów zanieczyszczenia gleby oowiem (w mg/kg suchej masy gleby),
otrzymane wyniki zapisano w tabeli.
54

60

65

55

70

68

67

59

61

64

63

68

Zakadajc, e rozkad zmiennej, czyli zanieczyszczenia gleby oowiem, jest rozkadem normalnym, i przyjmujc wspóczynnik ufnoci 0,95, wyznacz przedzia ufnoci
dla redniej wartoci zanieczyszczenia gleby oowiem.
Dane
1–

n 
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Rozwizanie
Przedzia ufnoci dla maych prób oblicza si wedug wzoru:

§
P¨¨ X  tD
©

s
n 1

 m  X  tD

·
¸¸ 1  D ,
n 1 ¹
s

gdzie tD warto zmiennej losowej t-Studenta dla n–1 stopni swobody jest wyznaczana
tak, e speniona jest relacja P (tD  t  tD ) 1  D 
 Wybierz z menu Plik/Nowy. W oknie Utwórz nowy dokument wprowad:
Liczba zmiennych: 1, Liczba przypadków: 12.
 Wprowad dane z tabeli i zachowaj w pliku zanieczyszczenie oowiem.sta.
 Wybierz z menu: Statystyka/Statystyki podstawowe i tabele/Statystyki opisowe.
 Kliknij przycisk Zmienne i jako zmienn wprowad Oów.
 Kliknij zakadk Wicej i zaznacz pola wyboru: rednia, Przedz. ufn. redniej.
 Pole edycji Przedzia zawiera domylny wspóczynnik ufnoci (0,95) podawany

w procentach.
Program wywietla tabel z przedziaami ufnoci (rysunek 4.6).

Rysunek 4.6. Arkusz z wynikami oblicze
 Wybierz z menu: Wykresy/Wykresy rednia i bdy.
 Zdefiniuj zmienn Oów.
 Wspóczynnik ufnoci jest wywietlany w polu Prawdopodob. (domylna warto

tego wspóczynnika wynosi 0,95). Kliknij OK.
 Program tworzy wykres redniej i wywietla na wykresie przedziay ufnoci

dla tej redniej (rysunek 4.7).
Odpowied

Z prawdopodobiestwem 0,95 mona twierdzi , e zanieczyszczenie oowiem zawiera
si w przedziale (59,6 mg/kg, 66,1 mg/kg).
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rednia i przedziay ufnoci
67

66

65

Oów

64

63

62

61

rednia = 62,8333
rednia±0,95 Przedz. ufn.
= (59,5504, 66,1162)

60

59

Rysunek 4.7. Wykres redniej i przedziaów ufnoci

wiczenie 4.1.2. Przedzia ufnoci
dla odchylenia standardowego
Przykad 36. Przedzia ufnoci dla odchylenia standardowego
Przyjmujc wspóczynnik ufnoci 0,98, wyznacz przedziay ufnoci dla odchylenia standardowego dla danych z poprzedniego przykadu (plik zanieczyszczenie oowiem.sta).
Sposób wykonania
 Otwórz plik zanieczyszczenie oowiem.sta.
 Wybierz z menu: Statystyka/Statystyki podstawowe i tabele/Statystyki opisowe.
 Kliknij przycisk Zmienne i jako zmienn wprowad Oów.
 Kliknij zakadk Wicej i zaznacz pola wyboru: Odchylenie standardowe, PU

dla odch. std. (rysunek 4.8).
 Pole edycji Przedzia zawiera wspóczynnik ufnoci podawany w procentach.
Wprowad 98.
 Program tworzy arkusz z wynikami (rysunek 4.9).
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Rysunek 4.8.
Okno wyboru
statystyk opisowych

Rysunek 4.9. Arkusz z wynikami statystyk opisowych

Odpowied

Otrzymany przedzia (3,4, 9,8) z prawdopodobiestwem 0,98 pokrywa odchylenie standardowe zanieczyszczenia gleby oowiem.
Przy zmniejszaniu wartoci wspóczynnika ufnoci maleje dugo przedziau ufnoci.
Mona sprawdzi , e przedzia (3,7, 8,8) z prawdopodobiestwem 0,95 pokrywa warto odchylenia standardowego.

Zadania
Zadanie 1.
Przeprowadzono badanie st enia azotynów NNO2 (mg/l) w wodzie na dwóch odcinkach rzeki.
Wyniki pomiarów zawiera tabela.
Odcinek 1

12

16

14

15

13

17

13

13

15

14

16

12

Odcinek 2

11

9

13

15

12

13

11

10

15

13

14

12

Wyznacz przedziay ufnoci dla redniej dla kadej grupy. Porównaj wyniki w grupach.
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Zadanie 2.
W celu ustalenia stopnia krystalicznoci pewnego polimeru przeprowadzono pomiary tego parametru dla 10 próbek i otrzymano wyniki (w %): 61, 57, 63, 62, 59, 60, 58, 62, 59, 61. Zbuduj przedziay ufnoci, które z prawdopodobiestwem 98% pokryj redni warto tego parametru.
Zadanie 3.
W celu ustalenia temperatury topnienia pewnego polimeru przeprowadzono pomiary tego parametru dla omiu próbek. Otrzymano (w °C): 220, 225, 223, 226, 224, 225, 223, 221. Przy zadanym
wspóczynniku ufnoci 0,99 wyznacz przedzia ufnoci dla temperatury topnienia.
Zadanie 4.
W celu ustalenia st enia ozonu wyst pujcego przy powierzchni Ziemi przeprowadzono pomiary
i otrzymano wyniki (w ppb): 61, 57, 63, 62, 59. Przyjmujc wspóczynnik ufnoci 0,98:
i Zbuduj przedzia ufnoci, który z prawdopodobiestwem 98% pokryje redni warto
tego parametru.
i Wyznacz przedzia ufnoci dla odchylenia standardowego st enia ozonu.
Zadanie 5.
Dokadny pomiar odczynu pH dla oznaczenia stanu surowych cieków jest wany przy sterowaniu dozowaniem chemikaliów w procesie neutralizacji. Wykonano 60 pomiarów tego parametru i otrzymano: x

7,9 (°pH) oraz odchylenie standardowe 0,8.

Zbuduj przedzia, który z prawdopodobiestwem 0,99 pokryje pH cieków.
Zadanie 6.
Biologiczne zapotrzebowanie tlenu Q (mg O2/l) okrela wskanik BZT5. Wykonano 12 pomiarów
tego wskanika i otrzymano wyniki widoczne w tabeli.
BZT5

41

39

42

40

38

43

39

44

37

40

39

38

Przyjmujc wspóczynnik ufnoci 0,95, zbuduj przedzia ufnoci dla nieznanej redniej wskanika BZT5.

Testy wielokrotnego wyboru
1. Estymacja parametryczna
a) dotyczy szacowania wartoci parametrów rozkadu populacji generalnej.
b) polega na oszacowaniu nieznanego rozkadu zmiennej losowej.
c) polega na szacowaniu wartoci lub przedziau pokrywajcego z pewnym
prawdopodobiestwem parametr populacji generalnej.
2. Zmienna losowa X populacji generalnej ma rozkad normalny o nieznanej wartoci redniej
oraz nieznanym odchyleniu standardowym. Z populacji pobrano ma prób.
a) Przedzia ufnoci dla wariancji wyznaczonej na podstawie tej próby jest oparty na rozkadzie
chi-kwadrat.
b) Przedzia ufnoci dla odchylenia standardowego zmiennej losowej X jest oparty na rozkadzie
F Snedecora.
c) Przedzia ufnoci dla wartoci redniej wyznaczonej na podstawie tej próby jest oparty
na rozkadzie t-Studenta o n–1 stopniach swobody.
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3. Losowy przedzia wyznaczony za pomoc rozkadu estymatora, majcy t wasno, e z duym,
z góry zadanym prawdopodobiestwem pokrywa warto szacowanego parametru,
jest nazywany
a) przedziaem dopuszczalnym.
b) przedziaem ufnoci.
c) przedziaem krytycznym.
4. Wspóczynnik ufnoci to
a) prawdopodobiestwo odrzucenia prawdziwej hipotezy zerowej.
b) z góry zadane due prawdopodobiestwo równe 1–D.
c) z góry zadane mae prawdopodobiestwo równe D.
5. Wyznaczono przedzia ufnoci dla wartoci redniej, przyjmujc warto wspóczynnika ufnoci
0,95. Oznacza to, e
a) D = 0,95.
b) 1–D = 0,95.
c) wyznaczony przedzia z ufnoci 0,05 pokrywa nieznan warto redniej.
6. Aby zwikszy precyzj estymacji przedziaowej, naley
a) zwikszy liczebno próby.
b) zwikszy wspóczynnik ufnoci.
c) zmniejszy wspóczynnik ufnoci.
7. Wybierz poprawne stwierdzenia.
a) Im wysza jest warto wspóczynnika ufnoci, tym szerszy jest przedzia ufnoci.
b) Im nisza jest warto wspóczynnika ufnoci, tym szerszy jest przedzia ufnoci.
c) Dugo przedziau ufnoci nie zaley od wspóczynnika ufnoci.
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Skorowidz
.spf, 14
.sta, 14
.stw, 14

D
A

addytywny, model, 284
analiza
kontrastów, 186, 189, 190
log-liniowa, 213
zmiennych jakociowych, 209
analiza wariancji, 165
dwuczynnikowa, 181
jednoczynnikowa, 165, 166, 190
ANOVA, 165, 169, 174
dla ukadów czynnikowych, 165, 183
efektów gównych, 165, 181
jednoczynnikowa, 165, 166, 167, 168, 173
modu, 173
zaoenia testów, 167
ARIMA, model, 326, 327
arkusz, 13, 14
Arkusz, zakadka, 14

B
badanie statystyczne, 51
bd drugiego rodzaju, 115
bd pierwszego rodzaju, 115
bd standardowy, 81

C
cechy statystyczne, 51
Census 1, 312, 319
centralne twierdzenie graniczne, 80
czynnik pomiarów powtarzanych, 197
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dane
edycja, 18
filtrowanie, 27
graficzna prezentacja, 31
skategoryzowane, 66
sortowanie, 25, 26
wprowadzanie, 14, 15
zapisywanie, 14, 17
decyle, 78
dekompozycja sezonowa, 312, 319
dokument, tworzenie, 14, 15
dominanta, 58
Durbina-Watsona, statystyka, 231
dystrybuanta, 77
zmiennej losowej cigej, 77
zmiennej losowej skokowej, 77

E
estymacja, 103
nieliniowa, 266
nieparametryczna, 103
parametryczna, 103
przedziaowa, 104
punktowa, 103
estymator, 103
Eta-kwadrat czstkowe, 176
ex ante, 282
ex post, 282

F
formuy matematyczne, tworzenie, 24
funkcja
g stoci rozkadu prawdopodobiestwa, 76
prawdopodobiestwa, 76
rozkadu prawdopodobiestwa, 76
funkcje matematyczne, definiowanie, 28
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H
heteroscedantyczno , 235
hipoteza, 115
alternatywna, 115
zerowa, 115
histogram, 52, 54
Holta, model, 282, 301
homoscedantyczno , 235

I
iloczyn zdarze, 74
interfejs graficzny, 11

J
jednostki statystyczne, 51

K
Kalkulator prawdopodobiestwa, 82, 86, 89
klucz sortowania, 25
kod braku danych, 24
kolumna
zaznaczanie, 18
zmiana szerokoci, 18
komórki
formatowanie, 20, 21
kopiowanie zawartoci, 20
przenoszenie zawartoci, 19
wypenianie seri danych, 23, 24
zaznaczanie, 18
kontrast, 186
korelacja, 217
badanie, 219
czstkowa, 230
semiczstkowa, 230
korelogram, 326
kurtoza, 59
kwantyl, 78
rz du p, 78
kwartyl, 78
dolny, 58
górny, 58
pierwszy, 58
trzeci, 58

L
logit, 271, 272
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M
matematyczne formuy, tworzenie, 24
mediana, 58, 78
metoda
redniej ruchomej, 284
wskaników, 312
miary
asymetrii, 58, 59
koncentracji, 58, 59
pooenia, 57, 58
rozproszenia, 58
moc testu, 117
mocne prawo wielkich liczb, 78
moda, 58
model
addytywny, 284
ARIMA, 326, 327
Holta, 282, 301
multiplikatywny, 284
trendu liniowego, 308
Wintersa, 282
multiplikatywny, model, 284

N
niecentralno , 176

O
obserwacja statystyczna, 51
obserwacje odstajce, 80
odchylenie wiartkowe, 58
odchylenie standardowe, 58
okno
ANOVA, 165, 168, 178, 197
edytora wykresu, 34
Inne testy istotnoci, 149
Kalkulator prawdopodobiestwa, 82, 84, 86,
90, 91, 151
klasycznej dekompozycji sezonowej, 320
Kryteria autofiltra, 27
podstawowe, 11, 12
Przegldarka funkcji, 29
raportu, 30
Solver, 296
sortowania, 26
testu t dla pojedynczej próby, 140
tworzenia wykresów, 33
tworzenie nowego dokumentu, 15
wyboru statystyk nieparametrycznych, 152
wyboru statystyk opisowych, 60
wyboru testu, 137
wyboru typu rozkadu, 119
wykresy sekwencyjne 3W, 41
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P
populacja generalna, 51
porównywanie zaplanowane, 186
poziom istotnoci, 115
prawdopodobiestwo
cakowite, 75
definicja, 74
warunkowe, 75
prawo wielkich liczb Bernoulliego, 75
precyzja estymacji przedziaowej, 104
predykatory jakociowe, 165
prezentowanie danych, 31
prognoza dopuszczalna, 283
prognoza wygasa, 282
prognozowanie, 281, 282
b dy, 283
metod redniej ruchomej, 284, 285
model Holta, 282, 301
model trendu liniowego, 308
model Wintersa, 282
wygadzanie wykadnicze, 295, 301
próba, 51
liczebno , 51
losowa, 51
losowa prosta, 75
reprezentatywna, 51
próbka, 51
przedziay ufnoci, 104, 105
dla odchylenia standardowego, 110
dla wartoci oczekiwanej, 105
Przegldarka funkcji, 28, 29
przestrze zdarze elementarnych, 73
przypadki
dodawanie, 18, 19
formatowanie nazw, 21, 23
selekcja, 24
punkty
ekstremalne, 62
odstajce, 62, 125

R
raport, 30
tworzenie, 30
zapisywanie, 30
regresja, 217
czstkowe wspóczynniki, 229
hiperboliczna, 259
krokowa, 244, 245
liniowa, 217, 221
logarytmiczna, 251, 252
logistyczna, 271
nieliniowa, 250
wielokrotna, 229

Kup książkę

wieloraka, 229, 231, 238
wykadnicza, 257
regua trzech sigm, 80
reszty, 218
analiza, 237
warunki, 218
rozkad
asymetryczny, 59
bimodalny, 52
chi-kwadrat, 82, 93
dwumianowy, 78, 83
empiryczny, 52
F Fishera, 82
jednomodalny, 52
normalny, 79, 85
opisowe charakterystyki, 57
Poissona, 79
siodowy, 52
sumy zmiennych losowych, 97
symetryczny, 59
redniej z próby, 96
t-Studenta, 81, 89
zmiennej losowej, 75
rozst p, 58
kwartylowy, 58
rónica zdarze, 74

S
sferyczno , 198
skoroszyty, 14
sabe prawo wielkich liczb, 78
standardowy rozkad normalny, 79, 85
standaryzacja zmiennej, 39, 79
Statistica, 7, 9
statystyka matematyczna, 73
statystyka opisowa, 51, 52, 57, 59, 73
STR, format, 30
suma zdarze, 73
symetria poczona, 198
szereg czasowy, 281, 282
szereg rozdzielczy, 52
dla cechy cigej, 55
dla cechy dyskretnej, 52


rednie, porównywanie, 165, 177

T
tabele
kontyngencji, 213
licznoci, 52
wielodzielcze, 213
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tekst, formatowanie, 21
testy istotnoci, 115
testy statystyczne, 115
F2, 118, 120
Browna-Forsythe'a, 130, 169
C Cochrana-Coxa, 132
Duncana, 177, 178
Dunnetta, 180
F, 126, 127, 128
jednorodnoci wariancji, 126
kolejnoci par Wilcoxona, 157
Komogorowa-Smirnowa, 118, 119, 120, 122,
123, 151
Kruskala-Wallisa, 195
Levene'a, 128, 129, 169
Lillieforsa, 119, 122
Mauchleya, 198
McNemary, 209, 210, 211
Newmana i Keulsa, 177, 178
nieparametryczne, 115, 117, 118, 151, 156
niezalenoci F2, 213
NIR, 178
normalnoci rozkadu, 120
parametryczne, 115, 117
Q Cochrana, 211, 212, 213
Scheffégo, 177
schemat weryfikacji, 116
test mediany, 195
test znaków, 156
t-Studenta, 118, 131, 132, 137
Tukeya, 177
U Manna-Whitneya, 132, 151, 152
W Shapiro-Wilka, 119, 122
Walda-Wolfowitza, 132, 151, 154
zasady, 116

W
wariancja, 58
warto
modalna, 58
oczekiwana, 77
rednia, 58
widok klasyczny, 11, 12
wielokrotne porównywania, 177
wiersz, zaznaczanie, 18
Wintersa, model, 282
wnioskowanie statystyczne, 103
wspóczynnik
determinacji, 218
Fi, 215
kontyngencji C-Pearsona, 215
korelacji liniowej, 217
skonoci, 59
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ufnoci, 104
V Craméra, 215
zmiennoci, 58
wstka, 11, 12
wygadzanie wykadnicze, 295, 301
wykresy, 31
3W sekwencyjne, 39, 40, 41
interakcji, 172
liniowe, 38, 45, 46
normalnoci, 125
obracanie, 41
obrazkowe, 42, 43, 47
powierzchniowe, 47, 48, 49, 50
ramka-wsy, 60, 61, 62
rozrzutu, 31, 32
skategoryzowane, 66
supkowe wielokrotne, 39
supkowe/kolumnowe, 35, 37, 40
Twarze Chernoffa, 42, 43, 44, 47
warstwicowe, 47, 48, 49
zmiana ustawie, 34
wyniki oblicze, zarzdzanie, 29, 30
wyraenia matematyczne, tworzenie, 24
wzory matematyczne, 28

Z
zakresy, zaznaczanie, 20
zbiorowo , 51
zdarzenia elementarne, 73
zdarzenia niemoliwe, 73
zdarzenia niezalene, 75
zdarzenia pewne, 73
zdarzenia przeciwne, 73
zdarzenia sprzyjajce, 74
zdarzenie losowe, 73
zmienna losowa, 75
badanie normalnoci rozkadu, 118
ciga, 75
rozkad, 75
skokowa (dyskretna), 75
zmienne, 51
dodawanie, 18, 19
formatowanie nazw, 23
grupujce, 165
niezalene, analiza, 64
specyfikacja, 16
specyfikacja za pomoc wyrae
matematycznych, 25
standaryzacja, 39, 79
zalene, 165, 243
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