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Rozdział 4.

Wyznaczanie przedziałów
ufności dla średniej
i odchylenia standardowego
Głównym zadaniem badań statystycznych jest wnioskowanie o całej populacji generalnej
na podstawie wyników uzyskanych w próbie losowej. Dział statystyki zajmujący się tym
zagadnieniem jest nazywany wnioskowaniem statystycznym.
Estymacja to dział wnioskowania statystycznego, który zajmuje się szacowaniem wartości
parametrów oraz postaci rozkładu w populacji generalnej na podstawie obserwacji uzyskanych w próbie losowej. Metody znajdowania nieznanych wartości parametrów rozkładu
określa estymacja parametryczna. Wnioskowaniem o postaci rozkładu w populacji generalnej zajmuje się estymacja nieparametryczna. Punktem wyjściowym w estymacji jest
wylosowanie z populacji n-elementowej próby i wyznaczenie na jej podstawie wartości
estymatora nieznanego parametru. Estymatorem parametru T rozkładu populacji generalnej jest funkcja wyznaczona na podstawie próby losowej, służąca do oceny wartości
tego parametru. Teoria estymacji zajmuje się konstruowaniem estymatorów mających
określone właściwości, takie jak nieobciążoność, zgodność, efektywność i dostateczność.
Więcej o metodach wyznaczania takich estymatorów można znaleźć w pozycjach [4, 21,
27, 30]. Zgodnym, nieobciążonym i najefektywniejszym estymatorem wartości oczekiwanej
1 n
populacji jest wartość średnia x z próby losowej wyrażona wzorem x
¦ xi . Zgodnym
ni1
i nieobciążonym estymatorem wariancji populacji V2 jest wariancja z próby prostej wyrażona wzorem
s2

1 n
¦ ( xi  x) 2 .
n 1 i 1

Estymacja parametryczna może być punktowa lub przedziałowa. W estymacji punktowej
za parametr populacji przyjmuje się wartość estymatora otrzymaną z danej n-elementowej
próby losowej. Estymacja punktowa nie daje oszacowania nieznanego parametru T rozkładu
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populacji. Prawdopodobieństwo, że estymator przyjmie wartość równą wartości szacowanego parametru, jest równe 0. Z tego wynika, że przy stosowaniu estymacji punktowej
prawdopodobieństwo popełnienia błędu w ocenie parametru populacji jest równe 1.
Błąd oceny parametru populacji T za pomocą jego estymatora Q nie powinien przekraczać
odpowiednio małej wartości H z przyjętym dużym prawdopodobieństwem 1 – D, czyli
musi być spełnione równanie: P( T  Q  H ) 1  D . Przedział liczbowy (Q – H, Q + H), który
z określonym z góry, dużym (bliskim jedności) prawdopodobieństwem będzie zawierał
nieznaną wartość parametru zbiorowości generalnej, jest nazywany przedziałem ufności,
a prawdopodobieństwo 1 – D — współczynnikiem ufności. Do wyznaczenia wartości
H potrzebna jest znajomość rozkładu estymatora Q. Procedura wyznaczania przedziału
ufności jest nazywana estymacją przedziałową.
Przedział ufności to losowy przedział wyznaczony za pomocą rozkładu estymatora, mający
tę własność, że z dużym, z góry zadanym prawdopodobieństwem pokrywa wartość szacowanego parametru. Zapisujemy go zwykle w postaci: P(a < T < b) = 1 – D. Liczby a i b są
nazywane dolną i górną granicą przedziału ufności. Współczynnik ufności 1 – D jest miarą
zaufania do prawidłowego szacunku. Najczęściej ma on wartość 0,99, 0,95 lub 0,90.
Przedział ufności dla wartości oczekiwanej E(X) populacji o rozkładzie normalnym N(m, V)
jest wyznaczany według wzoru:
§
V
V ·
¸¸ 1  D ,
P¨¨ x  uD
 m  x  uD
n
n¹
©

gdzie uD jest taką wartością w standardowym rozkładzie, że pole pod krzywą gęstości
w przedziale (–uD, uD) wynosi 1 – D, a pole pod krzywą gęstości na prawo od uD
i na lewo od –uD wynosi po D/2. Z tego wynika, że uD można wyznaczyć z relacji:
) (uD ) 1  (D / 2) ,

gdzie ) jest dystrybuantą standardowego rozkładu normalnego.
Długość przedziału ufności zależy od przyjętego współczynnika ufności 1 – D, liczebności
próby oraz wariancji V. Aby zatem oszacować przedział ufności z jak najmniejszym błędem,
należy dokładnie określić wartość średnią.
Przedział ufności dla wartości oczekiwanej dla małych prób oblicza się według wzoru:
§
P¨¨ x  tD
©

s
n 1

 m  x  tD

·
¸¸ 1  D ,
n 1 ¹

s

gdzie tα wartość zmiennej losowej t-Studenta dla n – 1 stopni swobody wyznaczana
jest z relacji: P (tD  t  tD ) 1  D .
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Im większa jest wartość współczynnika ufności, tym szerszy jest przedział ufności, a więc
mniejsza dokładność estymacji parametru. Przy zmniejszaniu wartości współczynnika
ufności maleje długość przedziału ufności. Długość przedziału ufności jest miarą precyzji
estymacji przedziałowej. Szeroki przedział ufności oznacza możliwość dużych odchyleń
wartości z próby od wartości rzeczywistych, czyli wartości oczekiwanych z populacji. Im
krótszy jest przedział ufności, tym dokładniej obliczony przez nas estymator przybliża
wartość oczekiwaną populacji, czyli tym precyzyjniejsza jest estymacja przedziałowa.
Błędy przybliżeń popełniane przy szacowaniu średniej maleją wraz ze zwiększaniem liczebności próby. Jednym z zadań estymacji jest wyznaczenie minimalnej liczebności próby
tak, by oszacować przedział ufności z jak najmniejszym błędem. Zbyt mała próba może
prowadzić do fałszywych wniosków o populacji generalnej. Aby zwiększyć dokładność
estymacji, należy także poprawić dokładność pomiarów.
Przedziały ufności są wyznaczane dla wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego i wskaźnika struktury. Wyznacza się je z rozkładów odpowiednich statystyk
będących estymatorami tych parametrów.

Ćwiczenie 4.1. Przedział ufności dla wartości średniej
Przykład 35. Przedział ufności dla średniej dla dużych prób
Dokonano 52 pomiarów zanieczyszczenia gleby ołowiem (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

Zakładając, że rozkład wyników pomiarów jest rozkładem normalnym, i przyjmując współczynnik ufności 0,95, wyznacz przedział ufności dla wartości średniej.
Dane
Współczynnik ufności oznaczany jako 1 – D wynosi 0,95. Zmienną losową jest zanieczyszczenie gleby ołowiem.
Q

Ponieważ próba jest duża, można przyjąć, że V = s.

Sposób wykonania w programie Microsoft Excel
Q Otwórz plik ołów.xlsx lub wybierz z menu Plik/Nowy i wprowadź dane.
Q

Wybierz z menu Dane/Analiza danych/Statystyka opisowa.

Q

W oknie wprowadź zakres danych, zakres wyjściowy i poziom ufności dla średniej,
jak pokazano na rysunku 4.1.
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RYSUNEK 4.1.
Okno statystyk
opisowych

Q

Program wyświetla wszystkie parametry i poziom ufności (połowa przedziału ufności):

Q

Dolną granicę przedziału ufności można wyznaczyć, odejmując od średniej obliczony
poziom ufności, czyli 0,87. Otrzymamy 63,7. Górną granicę można obliczyć, dodając
do średniej poziom ufności: 65,5.

II sposób
Przedział ufności wyznacza się według wzoru. Do wzoru potrzebne są wartość średnia,
odchylenie standardowe oraz uD.
Końce przedziału obliczane są według wzoru:

V
V ·
§
, X  uD
¨ X  uD
¸.
n
n¹
©
Współczynnik ufności 1 – D = 0,95, czyli D = 0,05.
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uD należy wyznaczyć z relacji )(uD) = 1 – (D/2), gdzie ) jest dystrybuantą standardowego
rozkładu normalnego.
Po podstawieniu )(uD) = 1 – (D / 2) = 0,975.
Do wyznaczenia uD w Excelu służy funkcja ROZKAD.NORMALNY.S.ODW.
W oknie funkcji należy podać wartość prawdopodobieństwa = 0,975 (rysunek 4.2).
RYSUNEK 4.2.
Okno funkcji
Rozkład.
Normalny.S.Odw

Funkcja zwraca wartość uD = 1,96.
Po podstawieniu do wzoru otrzymamy przedział (63,76, 65,5).
Odpowiedź
Otrzymany przedział ufności (63,7, 65,5) jest jednym z możliwych do otrzymania przedziałów, które z ufnością równą 95% pokrywają średnie zanieczyszczenie gleby.
Rozwiązanie z użyciem programu Statistica
Q Wybierz z menu Plik/Nowy. W oknie Utwórz nowy dokument wprowadź: Liczba
zmiennych: 1, Liczba przypadków: 52.
Q

Wprowadź dane z tabeli.

Q

Zapisz arkusz w pliku ołów.sta.

I sposób
Q Wybierz z menu: Statystyka/Statystyki podstawowe i tabele/Statystyki opisowe.
Q

Kliknij przycisk Zmienne i jako zmienną wprowadź Oïów.

Q

Aby wyświetlić przedziały ufności, kliknij zakładkę Więcej i zaznacz statystyki:
Średnia, Przedz. ufn. średniej. W polu Przedział [%] podany jest współczynnik ufności
równy 95%.

Q

Kliknij przycisk Statystyki lub Podsumowanie. Program wyświetla arkusz wynikowy
w postaci tabeli (rysunek 4.3).
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RYSUNEK 4.3. Arkusz z wynikami obliczeń (Ufność –95%, Ufność +95% to granice przedziału ufności
dla współczynnika 1 – D = 0,95)

Odpowiedź
Przedział ufności (w programie Statistica: (Ufność –95%) = 63,7; (Ufność +95%) = 65,5)
ma postać (63,7, 65,5).
II sposób
Przedział ufności jest wyświetlany na wykresie Średnia i błędy.
Q

Wybierz z menu: Wykresy/Wykresy średnia i błędy.

Q

Zdefiniuj zmienną Oïów.

Q

Wprowadź współczynnik ufności. Współczynnik ufności jest wyświetlany w polu
Prawdopodob. (domyślna wartość tego współczynnika wynosi 0,95). Kliknij OK.

Q

Program tworzy wykres średniej i przedziałów ufności dla tej średniej (rysunek 4.4).
Przedział ufności jest wyświetlany na wykresie.

RYSUNEK 4.4.
Wykres średniej
i przedziałów
ufności
dla tej średniej

ĝrednia i przedziaáy ufnoĞci
65,6
65,4
65,2
65,0

Oáów

64,8
64,6
64,4

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

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

Odpowiedź
Z prawdopodobieństwem równym 0,95 można stwierdzić, że średnie zanieczyszczenie
gleby ołowiem zawiera się w przedziale (63,7, 65,5) mg/kg suchej masy.
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Przykład 36. Przedział ufności dla średniej dla małych prób
Dokonano 12 pomiarów zanieczyszczenia gleby ołowiem (w mg/kg suchej masy gleby),
otrzymane wyniki zapisano w tabeli.
54

60

65

55

70

68

67

59

61

64

63

68

Zakładając, że rozkład zmiennej, czyli zanieczyszczenia gleby ołowiem, jest rozkładem
normalnym, i przyjmując współczynnik ufności równy 0,95, wyznacz przedział ufności dla
średniej wartości zanieczyszczenia gleby ołowiem.
Dane
1 – α = 0,95, n = 12, α = 0,05, liczba stopni swobody jest równa n – 1, czyli 11.
Rozwiązanie
Przedział ufności dla małych prób oblicza się według wzoru:

§
P¨¨ X  tD
©

s
n 1

 m  X  tD

·
¸ 1D
n  1 ¸¹
s

gdzie tD wartość zmiennej losowej t-Studenta dla n – 1 stopni swobody jest wyznaczana tak,
że spełniona jest relacja P (tD  t  tD ) 1  D 
Sposób wykonania w programie Microsoft Excel
Q Program Excel nie rozpoznaje, czy próba jest mała, czy duża. Dlatego należy znaleźć
wartość tα i wyznaczyć przedział ufności według podanego wyżej wzoru.
Q

Do wzoru trzeba obliczyć wartość średnią, odchylenie standardowe oraz wartość
statystyki t-Studenta tD dla α = 0,05.

Q

Do wyznaczania wartości tD w Excelu służy funkcja Rozkïad.T.Odw. Funkcja ta ma
2 argumenty: prawdopodobieństwo α oraz liczbę stopni swobody.

Q

Kliknij przycisk Wstaw funkcję i wybierz Rozkïad.T.odw. Wprowadź: Liczba stopni
swobody = liczbie pomiarów–1 = 11, prawdopodobieñstwo = 0,05.

Q

Funkcja zwraca wartość tD = 2,2.

Q

Aby wyznaczyć wartość średnią i odchylenie standardowe, wstaw funkcje: ¥rednia
oraz Odchylenie.standardowe. W obu funkcjach wystarczy wskazać zakres danych.
Wartość średnia = 62,83, s = 5,17.

Q

Gdy dane te zostaną podstawione do wzoru, przedział ufności otrzymuje postać:
(59,4, 66,3).

Q

Można sprawdzić, że przedział ufności liczony podobnie jak w poprzednim przykładzie,
z wykorzystaniem modułu Statystyka opisowa, ma postać: (59,55, 66,12).
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Sposób wykonania w programie Statistica
Q Wybierz z menu Plik/Nowy. W oknie Utwórz nowy dokument wprowadź: Liczba
zmiennych: 1, Liczba przypadków: 12.
Q

Wprowadź dane z tabeli i zachowaj w pliku zanieczyszczenie ołowiem.sta.

Q

Wybierz z menu: Statystyka/Statystyki podstawowe i tabele/Statystyki opisowe.

Q

Kliknij przycisk Zmienne i jako zmienną wprowadź Oïów.

Q

Kliknij zakładkę Więcej i zaznacz pola wyboru: średnia, Przedz. ufn. średniej.

Q

Pole edycji Przedział zawiera domyślny współczynnik ufności (0,95) podawany
w procentach.
Program wyświetla tabelę z przedziałami ufności (rysunek 4.5).

RYSUNEK 4.5.
Arkusz
z wynikami
obliczeń
Q

Wybierz z menu: Wykresy/Wykresy średnia i błędy.

Q

Zdefiniuj zmienną Oïów.

Q

Współczynnik ufności jest wyświetlany w polu Prawdopodob. (domyślna wartość
tego współczynnika wynosi 0,95). Kliknij OK.

Q

Program tworzy wykres średniej i wyświetla na wykresie przedziały ufności dla tej
średniej (rysunek 4.6).

RYSUNEK 4.6.
Wykres średniej
i przedziałów
ufności

ĝrednia i przedziaáy ufnoĞci
67

66

65

Oáów

64

63

62

61

60

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

59
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Odpowiedź
Z prawdopodobieństwem równym 0,95 można stwierdzić, że zanieczyszczenie ołowiem
zawiera się w przedziale (59,6 mg/kg, 66,1 mg/kg).

Ćwiczenie 4.2. Przedział ufności dla odchylenia standardowego
Przykład 37. Przedział ufności dla odchylenia standardowego
Przyjmując współczynnik ufności równy 0,98, wyznacz przedziały ufności dla odchylenia
standardowego dla danych z poprzedniego przykładu (plik zanieczyszczenie ołowiem.sta).
Dane
1 – α = 0,98, n = 12, α = 0,02, liczba stopni swobody jest równa n – 1, czyli 11.
Sposób wykonania w programie Microsoft Excel
Przedział ufności dla wariancji dla małych prób ma postać:
·
§
¨ ( n  1) s 2
( n  1) s 2 ¸
2
P¨ 2
V  2
¸ 1D
F D
¸
¨ F D ,n 1
1 ,n 1
2
¹
© 2
2
Statystyki F D
2

,n 1

2
oraz F D

1 ,n 1
2

wyznacza się z rozkładu chi-kwadrat. W Excelu służy do

tego funkcja ROZKAD.CHI.ODW.
Wariancja jest kwadratem odchylenia standardowego. Aby wyznaczyć przedział ufności dla
odchylenia standardowego, należy obliczyć pierwiastek z wyznaczonych wartości przedziału ufności dla wariancji.
Jeśli α = 0,02, to α / 2 = 0,01, 1 – α / 2 = 0,99.
Q

Otwórz plik zanieczyszczenie ołowiem.xlsx.

Q

Oblicz wariancję s2. W tym celu wybierz przycisk Wstaw funkcję. Wybierz funkcję
statystyczną Wariancja. Jako argument funkcji należy podać zakres danych. Otrzymamy
s2 = 26,7.

Q

Kliknij w dowolnej komórce arkusza i wstaw funkcję statystyczną: Rozkïad.Chi.Odw.

Q

W oknie wprowadź: prawdopodobieñstwo: 0,01, stopnie swobody: 11. Funkcja zwraca
wartość F D2
2

Q

,n 1

= 24,72.

Powtórz wywołanie funkcji i wprowadź: prawdopodobieñstwo = 0,99, stopnie
swobody = 11. Funkcja zwraca wartość F 2 D

1 ,n 1
2

Q

= 3,05.

Po podstawieniu do wzoru otrzymamy przedział ufności dla wariancji (11,89. 96,29).
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Aby obliczyć przedział ufności dla odchylenia standardowego, należy obliczyć
pierwiastek z 11,89 oraz pierwiastek z 96,29.
Q

Przedział ufności dla odchylenia standardowego ma postać (3,45, 9,81).

Przykład 38. Przedział ufności dla odchylenia standardowego dla dużych prób
Dla danych z przykładu 35. wyznacz przedział ufności dla średniej, dla współczynnika
ufności równego 0,98.
Jeśli α = 0,02, to α / 2 = 0,01, 1 – α / 2 = 0,99.
Q

Otwórz plik ołów.xlsx.

Q

Dla dużych prób przedział ufności wyznaczany jest ze wzoru:

s
s
°°
V 
P®
uD
u
°1 
1 D
2n
2n
¯°

½
°°
¾ |1D
°
¿°

Wartość uD można wyznaczyć z zależności: )(uD) = 1 – D / 2, )(uD) = 0,99.
Do wyznaczenia uD służy w Excelu funkcja ROZKAD.NORMALNY.S.ODW.
W oknie funkcji należy podać wartość prawdopodobieństwa = 0,99.
Otrzymamy: uD = 2,33.
Wartość średnia = 64,62.
Odchylenie standardowe = 3,13.
Po podstawieniu do powyższego wzoru przedział ufności dla odchylenia standardowego
ma postać: (2,55, 4,06).
Odpowiedź
Otrzymany przedział (2,55, 4,06) z prawdopodobieństwem równym 0,98 pokrywa odchylenie standardowe zanieczyszczenia gleby ołowiem.
Końce przedziału mogą się nieznacznie różnić — zależy to od tego, z jaką dokładnością było
obliczane odchylenie standardowe oraz uD.
Sposób wykonania w programie Statistica
Q Otwórz plik zanieczyszczenie ołowiem.sta.
Q

Wybierz z menu: Statystyka/Statystyki podstawowe i tabele/Statystyki opisowe.
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Q

Kliknij przycisk Zmienne i jako zmienną wprowadź Oïów.

Q

Kliknij zakładkę Więcej i zaznacz pola wyboru: Odchylenie standardowe,
PU dla odch. std.

Q

Pole edycji Przedział zawiera współczynnik ufności podawany w procentach.
Wprowadź 98.

Q

Program tworzy arkusz z wynikami (rysunek 4.7).

Rysunek 4.7. Arkusz z wynikami statystyk opisowych

Odpowiedź
Otrzymany przedział (3,4, 9,8) z prawdopodobieństwem równym 0,98 pokrywa odchylenie
standardowe zanieczyszczenia gleby ołowiem.
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