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Rövid bevezetés a leggyakoribb érték 
módszeréhez

F E R E N C Z Y  L Á S Z L Ó *

A dolgozat rövid áttekintést nyújt a leggyakoribb értékek szerinti számítások alapfogalmairól és 
alapeljárásairól. Részletesebb információkat a „ Robusztus becslések”  c. egyetemi jegyzet tartalmaz (lásd 
Steiner F., Tankönyvkiadó, Budapest, 1985).

В работе кратко рассматриваются основные понятия и способы вычислений методом 
наиболее частых значений. Более детальная информация приведена в университетских 
конспектах «Устойчивые оценки» (См. Штейнер Ф., издательство «Танкеньвкиадо», Буда
пешт, 1985 г .)

The paper presents the main concepts and procedures of most frequent value calculations in brief 
outline. A  more detailed treatment is presented in the lecture notes (tRobust estimations”  (in Hungarian; 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1985).

A leggyakoribb értékek elméleti megalapozása és a leggyakoribb értékek 
szerinti algoritmusok kidolgozása mintegy másfél évtizedes múltra tekint vissza. 
E témában számos publikáció és egy egyetemi jegyzet jelent meg, amelyek rész
letesen tartalmazzák az elméleti és részben gyakorlati kérdéseket, matematikai 
levezetéseket és bizonyításokat. E cikkben elsősorban a Robusztus becslések című 
jegyzetre (Steiner 1985) támaszkodva foglalom össze azokat a legfontosabb alap
fogalmakat és definíciókat, valamint eljárásokat, amelyek ezen füzet további 
dolgozatainak könnyebb megértését segíthetik elő.

1. Leggyakoribb érték fix  skálaparaméterű súlyfüggvénnyel

A helyparaméter az adatok helyére, a skálaparaméter az adatok tömörülésé
nek mértékére jellemző. Ha S jelöli a skálaparamétert, T a helyparamétert, 
akkor a valószínűség-sűrűségfüggvény általában

fix) = f ( T ; S ; x )  (1)
alakú. Például a Cauchy-eloszlás esetében a fenti kifejezés

* NME Geofizikai Tanszék

1* 83



1. ábra. Négy Cauchy-típusú sűrűségfüggvény, különböző T- és ^-értékekhez (a jobb áttekinthetőség 
kedvéért a maximális értékekhez történt a normálás)

Рас. 1. Четыре различных функции плотности Коши для различных значений Т и S/b 
целях лучшей обзорности нормирование выполнено для максимальных значений)

Fig. 1. Four density functions o f Cauchy type (the normalization was made for the maximum value)

dóriképpen minden eloszlástípus felírható volna Q-v&l, mint skálaparaméterrel. A 
gyakorlatban azonban inkább eloszlástípusként más és más skálaparamétert 
szokás alkalmazni azért, hogy minél egyszerűbben írhassuk fel a sűrűségfüggvény 
analitikus alakját.

A durva hibákról. Ha a számegyenesen pontonként ábrázoljuk mérési ered
ményeinket, azonnal szembetűnik, ha egy vagy több kieső pontunk van; ekkor 
durva hibáról szokás beszélni. A durva hibával terhelt mérési eredményre jellem
ző, hogy az a többi mérési eredménytől jelentősen eltér. Ezeket az adatokat nem 
szoktuk a kézi kivitelezésű számításainkban szerepeltetni (egyszerűen elhagyjuk 
azokat).

Hogyan lehetne algoritmizálni a durva hibával terhelt értékeknek önké
nyesnek tűnő elhagyását ?

Súlyozott átlagok. A legtöbb valószínűség-elméleti kézikönyv bebizonyítja, 
hogy az xv x2, . . ., xi9 . . , ,  xn minta alapján a

n

— n---------  (3)

2 *
í*=1

szerint képzett, ún. súlyozott átlag akkor adja a legkisebb szórású becslést, ha 
minden q{ súly azonos. Ha azonos mérési körülmények között nyertük adatain
kat, akkor a matematikai statisztikának ez az eredménye teljesen kézenfekvő, 
sőt triviális.
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Durva hibákkal terhelt mérési eredményeknél azonban olyan súlyozás al
kalmazása az előnyös, melynél a qt súly a minta adateloszlása alapján kapja ér
tékét, azaz

Qi =  Vifrv *2> •. •> *n). (3a)

Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a durva hibával terhelt adatok zérus vagy 
ahhoz közeli súlyt kapnak. Vagyis az f(x) anyaeloszlás erre az xk adatra már 
f(xk) =  0, vagy f(xk) zz 0, tehát az ilyen érték valószínűtlen. Ha a (3) helyett a

2  f(xt)
— ni----- (4)

2  fÍ = 1
súlyozott átlagot, alkalmazzuk, akkor a durva hibák ellen biztosan védve va
gyunk, minden szubjektívnek minősülő, önkényes elhagyás nélkül.

A (4) gyakorlati alkalmazásának azonban súlyos akadálya, hogy nem ismer
jük sem az f(x) anyaeloszlás típusát, sem paramétereit (T és 8). Persze, ha 
ismernénk, sem mintavételre, sem (4) szerinti helyparaméter becslésre nem volna 
szükség.

A durva hibájú adatok elvetése, valamint a legsűrűbben elhelyezkedő közép
ső pontok kiemelt megbecsülése akkor is megörténik, ha nem az anyaeloszlással, 
hanem valamely ahhoz hasonló cp(x) súlyfüggvénnyel súlyozunk. Ha számítás
technikailag a legegyszerűbb megoldásra törekszünk, akkor a

( 5 )

súlyfüggvény választása a legkedvezőbb.
Leggyakoribb érték fix skálaparaméterű súly függvénnyel. Tekintsük egyelőre 

ismertnek a y(x) súlyfüggvény e-nal jelölt skálaparaméterét (meghatározásával 
később foglalkozunk). Az (5)-ben M -mel jelöltük a súlyfüggvény ismeretlen hely
paraméterét. Nagy n mintaelemszámnál az (5) súlyokkal felírt (3) súlyozott átlag
tól joggal remélhetjük (szimmetrikus eloszlásoknál teljesen nyilvánvalóan), 
hogy a valódi M-et szerepeltetve ср(х)-Ъеп, magát M-et adja vissza:

(V
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Magára az f(x) anya eloszlásra vonatkozóan ennek az összefüggésnek az alábbi 
integrál alakja alkalmazandó:

( 8)

Akár (7), akár (8) egyenleteket tekintjük, a bal oldalon álló M  a jobb olda
lon is szerepel. Ezek az egyenletek így egy iterációs algoritmus alapformulái. A 
számítástechnika gyakorlatának megfelelően, a jobb oldalon az M  mindenkori 
értékét tároló rekesz tartalmát kell a törtkifejezésbe behelyettesíteni. Az így szá
mított érték lesz M  új értéke, és így tovább, míg az új M  nem, vagy csak alig 
különbözik az előzőtől. Részletesen felírva tehát: az iterációs algoritmus program
mal való végrehajtásának tartamára a

e2 • xt
e2 +  (xt - M j ) 2

e2 + (xt — M  j)2

összefüggés érvényes. Az iteráció indításához (M kezdőértékére) megfelel pl. a 
számtani középérték vagy a mintamedián.

Matematikailag elég annyit mondanunk, hogy azt az M-et tekintjük az f(x) 
helyparaméterének, amelyik kielégíti (8)-at, s ezt az M  értéket az eloszlás leg
gyakoribb értékének nevezzük. A (7)-et kielégítő M-et pedig a minta leggyako
ribb értékének nevezzük és az eloszlás leggyakoribb értékének becslésére használ
juk (az M  jelölés a most frequent value = leggyakoribb érték elnevezésből 
származik).

Nyilvánvaló (8)-ból, hogy szimmetrikus/(#)-eknél az M  azonos a szimmetria
ponttal (ami egyben a várható érték). Nem szimmetrikus esetben azonban M-et 
új helyparaméternek kell tekinteni, melyet nem befolyásolnak a pontok zömétől 
nagyon távol eső értékek.

2. A  súlyfüggvény skálaparaméterének (e) meghatározása

Maximális effektiv adatszám fogalma. Ahogyan az (5) szerinti cp súlyfüggvény
ben szereplő e-t az előzőekben az egyszerűség kedvéért ismertnek tételeztük fel, 
hasonlóan célszerű ezúttal abból kiindulni, hogy ismeretes a súlyfüggvényben 
szereplő M. A feladat viszont az ismeretlen skálaparaméter meghatározása.

Legyen adva olyan mintánk, ahol a mintaelemek — véletlenül — éppen 
szimmetrikus elhelyezkedésűek valamely érték körül (2. ábra). Ebben az eset
ben az (7) egyértelműen adja a szimmetriapontot, bármilyen skálaparaméter-ér- 
téket válasszunk is. Ha e túl nagy, akkor a 2. ábra 1. görbéjét kapjuk és minden 
adathoz csaknem ugyanakkora cp{xt) súly tartozik. Láthatjuk, hogy még a na
gyon távoli pontok is (xv #14) a maximálishoz közeli súlyt kapnak. A pontok 
aszimmetrikus elhelyezkedésekor túl nagy г-nál tehát a kieső pontok ugyanúgy
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2. ábra. Adalék a (10) feltétel heurisztikus indokolásához 
Puc. 2. Добавка для эвритического обоснования условия (10)

Fig. 2. Contribution to a heuristic train o f thought leading to the demand Eq. 10

tönkretehetik a (7) szerinti becslést, mint a számtani átlag íen =  "У ^  j^sze-
l i .  /t i

rintit. _  ̂ ü ü l
Ha túl kicsi az g, akkor viszont nemcsak a durva hibával terhelt adatok ma

radnak figyelmen kívül, hanem a centrumban tömörülő pontcsoport szélén is jó 
néhány (ld. 2. ábra 4. görbéjét). Ez gyakorlatilag annyit jelent, mintha kisebb 
lenne az n mintaelemszám. Márpedig a legtöbb becslésnél n csökkenése liyű 
szerint növeli a becslés bizonytalanságát.

Valami kompromisszumra tehát mindenképpen szükség van. Ha a két fenti 
szempontot egymáshoz viszonyítva súlyozni kellene, ajó pontok figyelembevéte
lének szempontja kapná a nagyobb súlyt. Milyen kifejezéssel célszerű a (7) sze
rinti becslés végrehajtásakor effektive szerepet játszó pontszámot figyelembe 
venni? A (7)-ben szereplő cp(x) súlyok az M  közelében közelítően 1 értékűek, az 
M-to\ legtávolabb levő, durva hibával terhelt adatok közelítően zérus értékű 
súlyt kapnak. Az Ж-től távolabbi, de még jól láthatóan a tömörülő pontcsoport
hoz tartozó adatok pedig az M -tői való távolsággal az (5) súly szerint egyre 
csökkenő mértékben járulnak hozzá M  értékének kialakításához. Kézenfekvő 
tehát a súlyok összegét effektiv adatszámnak tekinteni:

(9)

Az effektiv adatszám maximalizálása — az e-nak ehhez viszonyítva másod
lagos, de határozottan egyidejű minimalizálásával — akkor valósul meg, ha a kö
vetkező kifejezést maximalizáljuk:

(xOa)
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(13)

A fenti követelést teljesítő e a pontok zömének kohéziós tendenciáját jellemzi. 
Nagy e kis kohéziót jellemez és fordítva. Célszerű tehát a kohéziót (%) a következő 
módon definiálni (ld. Steiner 1973):

тс =  — . (14)

e

Az e skálaparaméter tehát reciprok kohéziónak is nevezhető, de az elnevezés ne
hézkessége miatt az (önkényesen képzett) dihézió megnevezést használjuk.

Az £ gyakorlai számítása. Az M-et továbbra is ismertnek feltételezve, az e 
meghatározása a feladat. Elméletileg kimutatható, hogy e nem lehet nagyobb a 
mintaterjedelem У3/2-szeresénél (ld. Csernyák, Steiner 1980):

(15)

Tehát e meghatározható úgy, hogy a fenti kifejezés jobb oldalából kiindulva ad
dig csökkentjük £ értékét, amíg a (13)-mal analóg,

n p3/2

У ------- f-----------  (13a)
/ t i  £2 +  (Х , - М ) 2

kifejezés maximumát el nem érjük. Ezt a maximumhelyet használjuk a cp(x) 
súlyfüggvény skálaparamétereként és egyben ez az £ ad becslést az eloszlás dihé- 
ziójára is.
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Az előbbi eljárás nemcsak elvi lehetőség, gyakorlatilag is alkalmazható, de 
— mint az extrémumhelykereső algoritmusok általában — eléggé lassú. Gyor
sabban kapjuk meg a súlyfüggvény skálaparaméterét, ha a következő iterációs 
algoritmust alkalmazzuk:

(136)

A fenti formulával meghatározott dihézió a valószínűségi változó ingadozá
sának egyik mérőszáma. Amennyiben műszereink, a mérési körülmények stb. 
hibaviszonyai ismertek, a kettős iteráció e ágát elhagyhatjuk és csak az M  ágat 
futtatjuk konstans — az ismert fizikai körülményekből meghatározott — e ér
tékkel.

.3. A  leggyakoribb érték és a dihézió együttes számítása

Anyaeloszlások leggyakoribb értékét a (8) formula csak abban az esetben 
szolgáltatja egyértelműen, ha az abban szereplő e is egyértelműen rögzített. Az 
előző 2. pont után nyilvánvaló, hogy a (13)-at kielégítő e-t fogjuk a leggyakoribb 
érték meghatározásánál alkalmazni és viszont (mindkét számításnál most már 
elvetjük a gyakorlatban szinte sohasem teljesülő, de a fogalmak bevezetéséhez 
elengedhetetlen eleve ismert e eleve ismert M  feltételezéseket). Az M  meghatáro
zásához tehát nélkülözhetetlen az e meghatározása, akár érdekel bennünket, 
akár nem. Mivel csak az anyaeloszlásra jellemző értékpár határozható meg, a 
leggyakoribb érték végleges definíciója tartalmazza a dihézió definícióját is. 
Tehát f(x) sűrűségfüggvényükkel adott valószínűség-eloszlások leggyakoribb értéké
nek (M ) és dihéziójának (e) azt az M-et és e-t nevezzük, amelyek a (8) és a (13) 
feltételt egyidejűleg teljesítik.

A fenti definíció egyben meghatározási algoritmusnak is tekinthető, mivel 
az M  és e a (8)-cal, illetve a (13)-mal definiált kettős iterációval számítható, e-t 
3,1 -ö-ról indítva. (Ui. a dihézió és az interkvartilis félterjedelem között fenn
áll a következő reláció: e^ 3,092 -Q).

Mérési adatok leggyakoribb értékére és dihéziójára vonatkozó becsléseket — 
az előzőekkel analóg módon — a (7a) és a (13b) összefüggések (összeg formulák) 
kettős iterációs algoritmusával határozzuk meg. M  induló értékeként a minta
elemek számtani közepét választhatjuk, míg e-t célszerű a (15) jobb oldala szerint 
indítani. A kettős iteráció M, illetve e ágán felváltva végezzük a számításokat.

Megjegyezzük, hogy az anyaeloszláshoz tartozó — az előzőekben definiált — 
M  helyparaméter különbözik a valószínűségszámítás elméletéből ismert és leg
gyakrabban használt helyparaméterektől (várható érték, médián). M  ugyanis az 
adatok koncentrálódási helyét hivatott megadni. A koncentrálódás mértékére a 
dihézió a jellemző. Az (M, e) értékpár nagyon szemléletesen tájékoztat bennün
ket az anyaeloszlásról: a valószínűségi változó viszonylag nagy valószínűséggel 
vesz fel értékeket az (M — e,M + e) intervallumban. Nem mondható ez el az E-vel 
jelölt várható értékről aszimmetrikus eloszlások esetében, amikor is a várható 
jelző vagy megkérdőjelezhető, vagy teljesen jogosulatlan (ld. 3. ábra). (Az E =
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3. ábra. Az x értékeknek az (M-s, M  +  e) intervallumba esése sokkal valószínűbb aszimmetrikus el
oszlásoknál, mint az E  „várható”  érték körüli, ugyanolyan hosszúságú intervallumbeli előfordulása
Puc. 3. Попадание значений x в интервалы (M — е, М %е) более вероятно при асимметричных 
распределениях, чем встречаемость в пределах интервалов такой же длины, находящихся

околь «ожидаемого» значения Е.
Fig. 3. The occurrence o f x in the interval (M  — e, M  +  e) has much greater probability than the

occurrence in (E — s, E  +  e)

4. A  leggyakoribb érték szerinti kiegyenlítés (M -kiegyenlítés)

Ha a leggyakoribb értékek alapgondolatát megtartva akarunk többváltozós 
kiegyenlítésre vonatkozó algoritmust megadni — mégpedig olyat, melyhez kész 
könyvtári programokat tudunk felhasználni, — akkor célszerű közvetlenül az 
M  meghatározásának (7a) formulájából kiindulni. Ez az egyenlet ugyanis iterá
ciós lépésenként eleget tesz a következő minimumfeltevésnek (mely differenciá
lással igazolható):

(16)

ahol az előző iterációs lépésben meghatározott érték, e pedig a másik iterá
ciós ágon kapott eredmény. Látható, hogy a (16) kifejezés csak a leggyakoribb 
érték szerinti súllyal különbözik a hagyományos, legkisebb négyzetes kiegyenlí
tés jól ismert minimumfeltételétől.

Az M  helyébe adott analitikus alakú T(p, yz) függvényt helyettesítve (ahol 
p a f  függvény paraméter vektorát, у a T függvény független-változó vektorát
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jelenti), az M  szerinti kiegyenlítés minden iterációs lépése p -̂ra az alábbi mini
mumfeltétel kielégítését kívánja meg:

(17)

ahol az új paramétervektor, a súlyban szereplő pfc_x pedig az előző iterációs 
lépés eredményeként kapott, tehát ismert érték vektora.

A T analitikus alakjának természetesen itt is ugyanúgy adottnak kell lenni, 
mint a hagyományos kiegyenlítésnél. Ha ez a jP-függvény («7=1) fokszámú poli- 
nom, vagy általánosabban:

г (р; у) = А е д + А З Д +  • • -PjT A  y)> (18)
ismert analitikus alakú T j-k e l ,  akkor a (17) feltétel teljesítése, azaz a leggyako
ribb érték szerinti kiegyenlítés egy-egy iterációs lépése csak lineáris algebrai 
egyenletrendszer megoldását igényli:

A súlyfüggvény skálaparaméterét szintén iterációs formulával nyerjük:

3 y  ef4- il> f-r (p; y<)]2
_  i t i  {e2_1 + [ ^ - ? , ( p ;  У;)]2}2 MM

Er П p4 ’■yi _________gr-i_________
i=i{e*r-i+[*i-nv ; y,)]2}2

ahol p az utolsó iteráció eredményeként ismert paramétervektor.
A két iterációs ágban (hasonlóan a 3-ban leírtakhoz) itt is felváltva végezzük 

a számításokat.
Azonos xt adatrendszer alapján, azonos analitikus alakú függvény p para

métervektorát kereshetjük a legkisebb négyzetes elv:

2  ixi-T{p; У;)]2 =  min (21)
1 =  1

szerint is, valamint az előzőekben vázolt leggyakoribb érték szerint is. Általában 
nem kapunk azonos eredményt és a jelentős eltérések sem ritkák. Ezért az M -sze
rinti kiegyenlítéssel kapott eredményt megkülönböztetésül pM-el, míg a (21)-ből 
nyerhetőt pE-vel jelöljük. Ehhez csatlakozva az utóbbi módon definiált kiegyen
lítést várható érték szerinti kiegyenlítésnek, vagy röviden ^-kiegyenlítésnek 
nevezzük.



5. A z  f a(x) m odelleloszlás-család

Definiáljuk az a paraméterrel jellemzett eloszlástípus-családot a következő
képpen :

ahol

(22)

(22a)

melyben Г  a jól ismert gamma-függvény. Az origóra szimmetrikus (22) eloszlások

4. ábra. Négy modelleloszlás sűrűségfüggvénye az f a{x) modellcsaládból 
Puc. 4. Четыре функции плотности распределения группы моделей f a(x)

Fig. 4. Four density functions from the supermodel f a(x)
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közül néhányat (pozitív #-ekre) a 4. ábrán mutatunk be. Az a (> 1 ) típusparamé
ter egész értékeire az eloszlásfüggvények az alábbiak:

F2(x) =  —  +  —  arc tg x;
2 n

A (22) kifejezés az eloszlástípusok sűrűségfüggvényeit a lehető legegyszerűbb 
alakban adja. Ha a helyparaméter (jelen esetben szimmetriapont) és a skála
paraméter 1. részben közölt általános jelöléseire, Т-те, illetve S-те visszatérünk, 
akkor f a(x) a következő általános alakot veszi fel:

(22c)

Látjuk, hogy a (22) a T =  0 és S =  1-nek megfelelő standardizált alaknak felel 
meg.

Az / a(z)-eloszláscsalád és becslések pontosságára döntően kiható szárnyakat 
igen széles spektrumban tudja modellezni (lásd 4. ábra). Ha a értékével felülről 
közeledünk 1-hez, akkor egyre közelebb jutunk az olyan lassú (konstans)\x\ 
szerinti) aszimptótikus csökkenéshez, amely már nem jellemezhet (sűrűségfügg
vény-értelemben) valószínűségi változót. A nagy szárnyak tartományában tehát 
elmegyünk a legszélső határig. A másik irányban haladva, azaz a-* 00-re a (22) 
eloszlások egyre jobban közelítik a Gauss-eloszlást, amelyet a gyakorlatban elő
forduló anyaeloszlások megközelíthetnek, kivételesen el is érhetnek. Az f a(x)- 
család tehát széles lehetőséget nyújt számunkra, hogy a valóságban előforduló, 
különböző eloszlástípus-tartományt modellezni tudjuk.

6. Általános leggyakoribb érték
Az általános leggyakoribb érték és jelölése (Mk) onnan származik, hogy azt a

" (ke)2 • xx



kifejezésnek eleget tevő értékkel becsüljük, ahol к értéke az a ismeretében ki
számítható. A k(a) függvény empirikus alakja a következő:

(24)

Ha tehát tudjuk, hogy aktuális eloszlásunk típusa milyen a-jú f a(x) közelé
ben várható, akkor a k(a) függvény szerinti к-t használva, (23)-at és az

(25)

összefüggést használjuk a kettős iterációs algoritmushoz. Az általános leg
gyakoribb érték számítási programja tehát egyetlen utasításban különbözik csak 
a szűkebb értelemben vett leggyakoribb értékszámítás programjától. Azaz k-val 
kell csak megszorozni az г-ágon kapott eredményt, mielőtt a kettős iteráció M- 
ágára lépnénk.

Kimutatható (ld. Hajagos 1985), hogy ha az x-ek f a(x) eloszlást követnek és a 
к értékét a (24) kifejezés szerint választjuk meg, akkor a becslés hatásfoka 100%- 
os. (Hatásfok alatt a matematikai statisztikában a minimális aszimptotikus szó
rásnégyzet és az aktuálisan alkalmazott becsléshez tartozó aszimptotikus szó
rásnégyzet hányadosát értjük.) Általános leggyakoribb érték számítása eseté
ben és origóra szimmetrikus /(я)-екге az aszimptotikus szórásnégyzetet a követ
kező kifejezés szolgáltatja:

(26)

A leggyakoribb érték szerinti kiegyenlítést is általánosíthatjuk úgy, hogy 
iterációs lépésenként (19)-ben a

--------------- ---------------------  (27)
(kef + iXi-Tip*-,; y,.]2

súlyokat alkalmazunk az ott szereplő

súlyok helyett, míg г-t változatlanul a (20) formulából határozzuk meg.
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