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A földtudományok terén ugyanúgy, mint akár a köznapi életnek két mennyiség kapcsolatára vonatkozó kérdés- 
feltevéseinél, az összetartozó (Х[,уО adatpárok alapján a klasszikus statisztika képletével (e dolgozatban Id. (3)-at) 
szokás az r korrelációs együtthatót számítani, ezt a mennyiséget a kapcsolat szorosságát jellemző értékként elfo
gadva. A dolgozat megmutatja, hogy ez az r egyrészt nem robusztus (a földtudományokban várható eloszlástípusok 
kb. 40%-ára nincs is értelme), másrészt nem rezisztens: az r számított értékét akár egyetlen outlier is megengedhe
tetlen mértékben torzíthatja.

Az vrob-bal jelölt robusztus korrelációs együttható (Id. a dolgozatban (9)-et) egyrészt teljesen rezisztens 
(outlierekre érzéketlen), másrészt robusztus: a Gauss- és statisztikus típustól oly távoli eloszlástípusra, mint a 
Cauchy-féle, ugyanúgy alkalmazható, mint a véges szórású típusokra.

A dolgozat beszámol azon kiterjedt (több mint 10 millió r és rrob számítását igénylő) Monte Carlo-vizsgálataink 
eredményeiről, amelyek alapján a statisztikus típustartományra és a Gauss-eloszlásra vonatkozóan kvantitatíve 
tájékozódni lehet az t rob és r véletlenszerű ingadozásainak (természetesen a rendelkezésre álló, összetartozó (Xi,yJ 
elempárok n számától és a korrelációs együttható elméleti, rt-vel jelölt értékétől is függő) mértékéről; kiderül, hogy 
a robusztifikálás csupán elhanyagolható statisztikus ingadozás-növekedésre vezet. A dolgozat a statisztikus és 
Gauss-eloszlásra vonatkozóan megadja annak metódusát is, hogy ha az rrob vagy r pontosságának kvantitatív érté
két előre megköveteljük, adott szituációban milyen n adatpár-számra van szükségünk.

F. Steiner, В .  Hajagos: Calculation possibilities of the correlation coefficient and their characterisation 
in point of view of the reliability

On the basis upon n corresponding value-pairs (х\,уО, i=l,...,n, the closeness o f the correspondence between 
the random variables £, and r| is customarily characterised by the classical correlation coefficient r (see Eq. 3 in the 
present paper), equally in the geosciences and in the everyday life. It is shown in the present paper the lack o f the 
robustness o f Eq. 3 (r has even no meaning fo r  circa 40% o f the types occurring in the geosciences,) and the lack 
o f the resistance (one single outlying value-pair can distort the r value in an incredible degree).

The modem correlation coefficient rmb (see Eq. 9 in this paper) is completely resistant against outliers, and in 
the same time also robust: Eq. 9 is applicable even if  ̂  and r( are o f Cauchy type, very far lying from the Gaussian 
distribution and even from the most frequently occurring so-called statistical distribution (see Eq. 6).

For the Cauchy distribution neither the scatter (variance) nor the expected value exist therefore fo r this distri
bution-type even the classical theoretical value (see Eq. 2) does not exist: the calculation o f r according to Eq. 3 
gives in this case an „estimation” o f a not existing quantity.

In the paper are presented the results o f a time consuming series o f Monte Carlo calculations made equally for  
the statistical and Gaussian distributions and fo r  n=10; 30 and 100; both the modem rrob (Eq. 9) and the classical 
r (Eq. 3) were calculated for  r0= 0; 0.1; 0.2;. ..0.7 and 0.8. The difference between the statistical fluctuation o f xrob 
and r turned out to be insignificant (see Figs. 9-12). An approximate method is also given (on the basis o f the sim
ple Eqs. 14 and 15) to determine that value o fn  which assures a prescribed accuracy o f the modem rrob or o f the 
classical r correlation coefficients.

1. A klasszikus statisztika számítási formulája a 
korrelációs együttható meghatározására

Ismeretes, hogy a valószínűségelmélet és a klasszikus 
statisztika az

zunk, Gauss típusú, és tegyük fel azt a kérdést, hogy a 
valószínűségelméletben

(2)

/ c W = i e' l!/2 (1)
sűrűségfüggvénnyel definiált Gauss-eloszlás túlnyomó 
előfordulását tételezi fel, és ezt még hangsúlyozza is azzal, 
hogy az (l)-gyel jellemzett eloszlástípust „normál- 
eloszlás”-nak nevezi.

Tételezzük fel tehát, hogy mind a mind az >/-val jelölt 
valószínűségi változó, amelyek korrelációjával foglalko

szerint definiált korrelációs együtthatót milyen megbízha
tósággal szolgáltatja a jól ismert és a gyakorlat számos 
területén alkalmazott

(3)

1 Beérkezett: 2001. július 25-én
2 Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszék, H-3515 Miskolc, Egye

temváros

formula? (Ami a jelöléseket illeti, COV szokásosan a kova
rianciát, a a szórást jelenti, a (2 ) bal oldalán szereplő „t” 
index a „true” első betűje, rt tehát a korrelációs együttható 
elméleti értéke, szemben a (3) bal oldalán szereplő, az n db
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(х»уд értékpár alapján számított, r-rel jelölt értékkel, amely 
az rr nek nyilván csak közelítése és csak n-+oo-nél áll fenn 
az r—+r{ határátmenet.)

1.1. Az eredmények statisztikus ingadozásának a mértéke

A megbízhatóság kérdésére, amennyiben azt az r sta
tisztikus ingadozásaira vonatkoztatjuk, (tetszőleges rt és n 
esetén) Cram ér  [1945] Gauss típusú f-re és rj-ra. minden 
igényt kielégítő választ ad, hiszen megadja az r valószínű- 
ségsűrűség-függvényének pontos analitikus alakját:

Az rt=0-val jellemzett (és a gyakorlati szakemberek zöme 
által függetlenségként értelmezett) korrelálatlanság eseté
ben nyilván egyszerűbb lesz az r valószínüségsürűségének 
immár csak az rc-től függő formulája:

amely képlet (4)-ből nyilván rt=0 helyettesítéssel adódik. 
(Ha el akarjuk kerülni а Г-függvényekkel való számolást és 
amennyiben megelégszünk páros n-re érvényes formulával, 
könnyen beláthatóan az

képlettel is számolhatunk rt= 0  esetén.)
Az f(r) görbéit n= 10; 30 és 100 esetére az 1. ábra mu-

1. ábra. A számított korrelációs együtthatók sűrűségfüggvényei a 
valószínűségi változók függetlensége esetén

Fig. 1. Probability density functions of the calculated correlation 
coefficients if the random variables are independent

Az (5) formula, összehasonlítva azt a (4) formulával, 
annyiban nyilván kevésbé általános, hogy csak a „függet
lenség” esetét jellemzi, ugyanakkor általánosabb is annál, 
mivel (meglepő módon) akkor is érvényes, amikor az 
unimodális £ és // közös típusa véges szórású ugyan, de 
nem okvetlenül Gauss-eloszlás típusú. Az utóbbi megálla
pítást a szerzők Monte Carlo-számításokkal az

/st (*) = 0,75 • (l + x 2) _5/2 (6 )
sűrűségfüggvényű, a gyakorlatban különösen fontos, ún.

statisztikus eloszláson kívül az egyenletes eloszlásra
_ u

és a jól ismerten f L(x) = 0,5 e 11 sűrűségfüggvény
nyel jellemzett Laplace-eloszlásra is kontrollálták, 
/7=1 0 ; 30 és 100 esetére. Az ismétlési szám 
N= 2 0 0  0 0 0  volt, így a h=0 ,0 1 -dal jellemzett rész

intervallumokra olyan nagy számú adat jutott, hogy a 
„hisztogram” pontjainak ábrázolásakor grafikusan már 
lehetetlen volt különbséget tenni az n= 10; 30 és 100 
adatpárszámra (5) szerint számított görbék (ld. az 1. ábrát) 
és a hisztogramok sűrű pontsorai között. (Most nagyon 
elegáns lenne hosszadalmas elméleti levezetést adni az (5) 
formula általánosan érvényes voltára vonatkozóan, a gya
korlati szakemberek azonban remélhetőleg elegendőnek 
találják a fent idézett Monte Carlo-eredményeket.)

Az a# 0 és a Gauss-tól eltérő esetekben (a szórások vé
gessége esetén) a (3) formulával számított r-ek a (2)-beli rr  
hez tartanak ugyan n—мю esetén, azt azonban aligha vár
hatjuk, hogy véges и-ekre a (4)-hez hasonló analitikus 
formula tájékoztasson bennünket a statisztikus ingadozás 
minden részletéről — pedig ilyen esetekkel van dolgunk a 
gyakorlatban. Akár tetszik, akár nem, Monte Carlo- 
számításokra vagyunk ilyenkor utalva. Igaz ez pl. a (6 )-tal 
definiált ún. „statisztikus eloszlásra” is. Ennek gyakori 
előfordulására éppen a geostatisztikára vonatkozóan hívta 
fel D utter  [1986/87] a figyelmet, de a jelen dolgozat 
szerzői egyéb tudományterületek (pl. geodézia, csillagá
szat) adatrendszereit vizsgálva is azt találták, hogy ezek az 
adatrendszerek is gyakran származnak a (6 ) hibasürűség- 
függvénnyel leírhatóhoz közel álló típusú valószínűségi 
változókból, így azután indokoltnak tűnt ezt az eloszlástípust 
nemcsak „geostatisztikusnak” nevezni, — mint ahogyan azt 
D utter  nyomán korábban tettük, — hanem jogos azt általá
nosabb megfogalmazással a „statisztikus” jelzővel illetni.

Visszatérve a földtudományok terén előforduló típusok 
valószínűségsűrüségére, ezzel STEINER [1990] már foglal
kozott: az egyszerű

g(t) = 16- t-e-41 (7)

formában írható fel ez a valószínűségsűrüség-függvény a 
f=l/(a-l) jelölés bevezetésével, ha a-val az

a> 1 (8 )

sűrűségfüggvénnyel definiált, ún. f a(x) szupermodell típuspa
raméterét jelöljük. Azonnal látható, hogy a (6 ) szerinti sta
tisztikus típus az a=5 (azaz a t=lA) esetnek felel meg (ez a 
g(t) maximumhelye), valamint bizonyítható, hogy a—>oo

esetén (ha az H 4a —Ъ -ként számítható szórás a határátme
net során mindig egységnyi,) az (1) szerinti Gauss- 
sűrüségfüggvény adódik eredményül. — A valószínüség-
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elméletben jártas olvasó azonnal felismeri, hogy (8 ) egész 
értékű tf-kkal (<2- 1) szabadságfokú Student-eloszlást jelle
mez, a=2 esetén pl. Cauchy-eloszlás adódik, — a gyakorlat 
számára azonban sokkal fontosabb az, hogy tetszőleges a> 1 
esetén a (8 ) szerinti egyszerű függvények kitűnően modelle
zik a gyakorlatban előforduló hibaeloszlások hisztogramjait 
(és hogy ezek a hibaeloszlás-modellek milyen valószínűség
sűrűséggel várhatóak szakterületünkön, valamint egyéb 
diszciplínák esetén is, arról már (7) tájékoztatott). A (8 ) 
egyszerű analitikus alakjának köszönhetően erre alapozva 
áttekinthető modem statisztika építhető fel, pl. a helypara
méter meghatározásának minimális aszimptotikus szórás
négyzete egyszerűen (<2 + 2 )/[fl(<2 -l)]-ként írható a stan
dard esetre. Ez a minimum (azaz a 100%-os statisztikai 
hatásfok) el is érhető minden a-ra, ha a mért és számított 
értékek közötti X  eltérések megfelelő k-jú ^-normájának 
minimalizálása definiálja a statisztikai algoritmust (a Pk 
általános formuláját integrálalakban ld pl. STEINER (ed.) 
[1997] 6 8 . oldalán). Ha megelégszünk azzal, hogy a statisz
tikai hatásfok csak megközelítse a 1 0 0 %-ot, elegendő négy
féle k-1: 3-at, 2 -t, 1-et és V̂ -et alkalmaznunk, a /Vnormák 
robusztussága miatt. Mivel P2 alapulvételével válik a statisz
tikai algoritmus a (7) szerint legnagyobb valószínűségsűrű
ségű t=lA-del, azaz a Dutter szerinti <2=5 -tel jellemzett 
típusnál optimálissá, az index elhagyásával a (P2=) P-norma 
alapulvétele ajánlható minden olyan esetben, amikor nincs 
a priori információnk a hibaeloszlás típusáról (csak kivételes 
esetekben szokott lenni ilyen a priori információnk). — A P- 
norma formuláját adatrendszerek esetére Id. a Steiner (ed.) 
[1997] 20. oldalán levő táblázatban.

Világos, hogy az tf=5-höz tartozó legnagyobb valószínü- 
ségsűrűség nem ennek az egyetlen típusnak a szomszédos 
típusokhoz viszonyítottan extrém gyakori előfordulását je
lenti, hiszen a (7) formula és az ennek megfelelő 2. ábra 
alapján azonnal beláthatjuk, hogy egyik oldalon az <2=6 ,5 - 
höz (azaz t= 1/5,5-höz), a másik oldalon pedig az a-4-hez 
(í=l/3-hoz) egyaránt a g(t)=l,406-os valószínűségsűrűség
értékek tartoznak, amely érték nem egészen 5%-kal (csupán 
4,7%-kal) kisebb érték, mint az <2=5 -höz tartozó 1,4715-ös 
valószínűségsűrűség. Indokolt tehát a 4 <<2<6 ,5  relációval 
jellemzett intervallumot statisztikai típustartománynak ne
vezni, amelynek azonban kétségtelenül leginkább méltó 
reprezentánsa az <2=5 -höz tartozó típus. (A definíció kétség
telenül némileg önkényes, hiszen a 2 . ábra szerint az a=l,5- 
höz és az ö=3,5-höz a g(t) maximális értékének még mindig 
csak 1 0 %-kal csökkent valószínűségsűrüség-értéke tartozik, 
így akár a 3,5<a<7,5 relációval is definiálhatnánk a statiszti
kai típustartományt.) így azután, mivel a CRAMÉR [1945]- 
ben található (történetesen Stockholm júniusi középhőmér
sékleteire vonatkozó) empirikus eloszlásfüggvény (3. ábra) 
alapján a Steiner (ed.) [1997] 2.4 alfejezetében javasolt 
típusmeghatározás az <2=4 ,5  értéket eredményezi, ez is a 
statisztikai típusintervallumra esik.

C r a m ér  [1945] idézett empirikus eloszlásfüggvényével 
azonos ábrán a Gauss-típus elméleti eloszlásfüggvénye van 
feltüntetve, —  azonban könnyen igazolható, hogy ha a Gauss- 
típust feltételező klasszikus statisztikát alkalmazunk az <2=4,5 
típusú hibaeloszlásnál, annak hatásfoka mindössze c=0,62, 
azaz 62% lesz (az általános e = (<2 + 2 )(a  — 3)/a • (a — 1)
formulából számítva), azaz aszimptotikusan azonos pontossá
gú eredményt csak 61%-kal nagyobb adatszámtöbblettel tu

dunk elérni: ezt a többletet ui. ( \ / e - 1)-100 % szerint kapjuk, 
ahol most az e- vei jelölt hatásfok számértéke £=0,62 volt.

2. ábra. A  geostatisztikában elforduló eloszlástípusok (7) szerinti 
sűrűségfüggvénye, a statisztikai típustartomány kiemelésével. (Az 

<2 jelentése a (8) egyenletből olvasható ki, t egyenlő l/(<2 -l)-gyel)

Fig. 2. Probability density function of the distribution-types oc
curring in the geostatistics (see Eq. 7). The statistical type-domain 
is especially enhanced (the meaning of a is given in Eq. (8) and 

t is defined as l/(<2 -l)

T (C°)

3. ábra. Júniusi középhőmérsékletek empirikus eloszlásfüggvénye 
Stockholmra vonatkozóan (átvéve C r a m é r  [ 1945]-ből)

Fig. 3. Empirical distribution function of the mean temperatures 
in June measured in Stockholm (see C r a m é r  [1945])

A fentiekben meggyőződhettünk a statisztikus típustarto
mány vizsgálatának fontosságáról, hiszen tetszőleges (zérustól 
eltérő) rt-re csak a Gauss-anyaeloszlások esetében áll rendel
kezésünkre analitikus formula az r-ek sűrűségfüggvényére (ld. 
a (4) egyenletet). Monte Carlo-vizsgálatok végzésére kénysze
rülünk ezért a Gauss-tól eltérő esetekben, —  ezeket azonban 
célszerű párhuzamosan végezni az rrob-bal jelölt, „robusz- 
tifikált (vagy röviden: modem) korrelációs együtthatódnak 
nevezett mennyiség vizsgálatával. így erre a dolgozat 2. Pont
jában fog sor kerülni, ekkor fogjuk tehát általánosabban meg
ismerni az eredmények statisztikus ingadozásának a mértékét a 
klasszikus statisztikára (azaz a (3) formulára) vonatkozóan is.

A fentiekben idéztünk egy empirikus eloszlásfüggvény
ábrát C r a m é r  [1945]-ből. Feltételezve azt, hogy az olvasók 
többségének nincs keze ügyében a klasszikus statisztikának ez 
a kristálytiszta logikával megírt alapműve, a 3. ábrán bemu
tattuk ezt az Femp-függvényt, amelyről az imént megtudtuk, 
hogy típusmeghatározási algoritmusunkat erre az empirikus 
eloszlásfüggvényre alkalmazva az <2=4,5 adódik eredményül. 
Az 1. táblázatban megadjuk az Femp számértékeit is.
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7. táblázat. Az 1841-1940. közötti száz évre vonatkozó stockholmi júniusi középhőmérsékletek (7) empirikus 
eloszlásfüggvényének számértékei [Cramér 1945]

Table 1. Mean temperatures in Stockholm between 1841 and 1940 for June (7) and the values of the corresponding
empirical distribution function [Cramér 1945]

A számértékek megadásával lehetővé válik a 
típusmeghatározás problémaköre iránt érdeklődők számára 
nemcsak az «=4,5-ös eredmény esetleges kontrollja, hanem az 
is, hogy meg lehessen győződni arról, hogy a klasszikus sta
tisztikában alkalmazott tesztekkel dolgozva (és a szokásos 
szignifikanciaszinteket alkalmazva) a Gauss-típus mint null- 
hipotézis elvetését az 1. táblázat (és a 3. ábra Femp függvénye) 
alapján egyik teszt sem javasolja. Ily módon tudnak ezek a 
tesztek az önbecsapás eszközévé válni, arra buzdítva a gya
korlati szakembert, hogy bátran alkalmazhatja az egyszerű 
klasszikus eljárásokat a sokkal munkaigényesebb modem sta
tisztikai algoritmusok helyett. Ennek az önbecsapásnak a kö
vetkezményeit a fentiekben már megismertük: szignifikánsan 
csökken a statisztikai hatásfok (az imént részletezett példánk
ban 62%-ra), lényegesen megnövelve a szükséges adatszámot, 
ha a klasszikus statisztika alkalmazásával ugyanakkora pontos
ságot kívánunk elérni, mint amekkora a modem statisztikával 
az eredeti adatszámmal is elérhető.

7.2. A klasszikus statisztika r-formulájának viselkedése a 
robusztusság és a rezisztencia szemszögéből

A lényeget egyetlen mondatban is összefoglalhatjuk: a 
(3) formula nem minősíthető sem rezisztensnek, sem ro
busztusnak.

Az utóbbi állítás belátását illetően elég a korrelációs 
együttható elméleti értékének a (2 ) formulájára pillanta
nunk: az rt nevezőjében szórások állnak, márpedig a 
földtudományokban célszerűen alkalmazható f a(x) szu
permodell (ld. (8 )-at) típusainak a szórása (a
o a = l / J a - 3 formula szerint) csak az a>3 típustartomá
nyon véges, így az elméleti formula a<3-ra, azaz Ы/2-re 
már értelmét veszti. Ha pedig az elméleti rt korrelációs 
együttható már nem létezik, ugyan minek a „közelítése” a 
mérési adatpár-rendszerekből a (3) szerint számított r? 
így, sajnos, nemcsak az a kvalitatív megállapítás igaz, 
hogy a (3) formula nem robusztus abban a megszokott 
értelemben, hogy néha félrevezető ill. alkalmazhatatlan 
lehet. Ennél most sokkal súlyosabb a következtetésünk: 
már a (2 ) elméleti alapformula is értelmét veszti egy egész 
típustartományon (жЗ-га, ill. t>V.2-re). Ezt a (7)-ből ellen
őrizhetően kvantitatíve megfogalmazhatjuk: a földtudo
mányokban előforduló típusoknak mindössze 59,4%-ára

1/2

van értelme a (2) és a (3) formulának ( Jg(í)dí = 0,594
0

lévén); az előforduló típusok több mint 40%-ára maga a 
(2 ) szerinti rt sem létezik.

A rezisztenciára vonatkozóan hasonlóan súlyos meg
állapítások igazak. A (3) formulára könnyen igazolható 
(ami egyébként közismert is), hogy r csak - 1  és + 1  kö
zötti intervallumban vehet fel értékeket, akármilyen 
legyen is az n db adatpár. Tételezzük fel, hogy
nagyszámú adatpárunk van, mondjuk « = 1 0  0 0 0 , mégpe
dig az x,-k és yr k származzanak az egymással valamely 
tetszőleges rt korrelációs kapcsolatban levő £ és rj Ga - 
uss-típusú valószínűségi változókból. Ekkor az r-ek 
sűrűségfüggvényére a (4) formula tűszerűén hegyes, 
szinte elhanyagolható szélességű valószínüségsürűség- 
függvényt eredményez az rt érték körül, amit egyszerűen 
úgy fogalmazhatunk meg, hogy (3) alapján a valódi rt 
értéket kapjuk meg nagy pontossággal. — H u b er  [1981] 
szerint azonban bármilyen n elemű (xifyj) adatpár egyet
len adatpárját egy „kellően rossz” outlier-adatpárra cse
rélve, a (3) szerint számított r a -1 és +1 között bármely 
érték lehet.

A rezisztenciának az ilyen mértékű hiánya a klasszikus 
r-formula esetében valóban megdöbbentő. De hogy ne csak 
tekintélyre hivatkozzunk, egy egyszerű „outlier-generálás” 
bemutatásával a szerzők szeretnék mintegy kézzelfogható
vá tenni a rezisztencia nagymértékű hiányát a klasszikus 
statisztika korrelációsegyüttható-számítási formulájára 
vonatkozóan.

Állapodjunk meg abban, hogy egységnyi szórású, tetsző
leges (mondjuk, 200-as) várható értékű, független Gauss és 
statisztikus (a=5) típusú, (£//) valószínűségi változókból 
származó, « = 1 0 0  db (хг-,у/) elempárjából egyet úgy teszünk 
outlierré, hogy az egyik adatpár xrjéből és yrjéből egyaránt 
egy zérus és 50 közötti, A-val jelölt mennyiséget vonunk 
le: az outlier tehát (x— A, y-A)-ként írható. Mindkét típusra 
(Gauss- és statisztikus) elvégezzük a következő Monte 
Carlo-számítást: rögzített А-értékhez 10 000-szer generál
juk az (immár egyetlen outliert is tartalmazó) 1 0 0  db elem
párt, számítjuk a (3) formula szerinti r-et, végül meghatá
rozzuk a kapott 1 0  0 0 0  db r érték mediánját.
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Az így kapott eredményeket a 4. ábra grafikusan 
gyakorlatilag egybeeső görbéi mutatják. Mivel a és rj 
független valószínűségi változók voltak, a med(r)-ek 
helyes értékeinek természetesen zérusoknak kellene 
lenniök, — de ez csak a A=0 , azaz az outlier-mentes 
esetben teljesül. Már A=12 esetben is 0,6 -nek (a maxi
málisan lehetséges érték több mint felének) adódik a (3) 
szerint számított r-ek mediánja, márpedig ez a A érték 
csupán négyszerese a szórás háromszorosának: a jól 
ismert statisztikai ökölszabály szerint az utóbbi szorzat
értéken belül kapjuk ( 1-hez elég közeli valószínűséggel) 
a módosítatlan xt és yt értékeket. A A=12 tehát egyálta
lában nem jellemez irreálisan távoli outlier-pontot az 
(x,y) síkon.

4. ábra. Látszólagos r értékek, amelyeket egyetlen,
( Xj — A; yt — A ) szerint számított outlier okoz. A Gauss, ill. 

statisztikus típusú valószínűségi változók függetlenek, amelyek
ből mindenkor száz darab véletlenszámpárt generáltunk

Fig. 4. Apparent r values caused by one single outlier generated 
as (xt -  A; yt — A ). The random variable pairs of Gaussian and
statistical types are independent and hundred random value pairs 

were generated

A 4. ábra egymást csaknem teljesen fedő (grafikusan el- 
különíthetetlen) görbéiről más A-kra is ijesztő r- 
mediánokat olvashatunk le (a helyes nulla érték helyett): 
A=20-nál már 0,8-at, — és az igen kicsiny A=5-nél már 
0,2-et (pedig ekkor a A a háromszoros szórásnak még a 
kétszeresét sem érte el). — Ezzel szemben a következők
ben (a 2 .1 . pontban definiálandó) rTOb, azaz a robusztifikált 
korrelációs együttható mediánjai ugyanezekre az egyetlen 
outliert tartalmazó adatpár-rendszerekre tetszőleges A érték 
esetén is zérust eredményeznek (úgy is fogalmazhatunk, 
hogy rrob esetén a 4. ábra görbéi helyett magát az abszcisz- 
szát kapjuk eredményül). A (3) formula alábbi robusz- 
tifikálása tehát a robusztusságon felül a tökéletes rezisz
tenciát is garantálja.

Előfordulhat, hogy az outlier számunkra fontos informá
ciót hordoz; ekkor rrob még r-nél is félrevezetőbb lehet, hi
szen ezt az adatot nem veszi figyelembe. Ilyen esetekben 
azonban sem rrob,, sem r alkalmazása nem javasolható: ekkor 
egyéb, célszerűen P-normán alapuló, de a szaktudomány 
specifikumaihoz applikált (mellesleg lényegesen bonyolul
tabb) statisztikai eljárások alkalmazandók. Általában is 
egyenesen tilosnak nevezhető bármely statisztikai eljárás 
automatikus, a szakterület igényeit figyelembe nem vevő al
kalmazása.

2. A modern statisztika szerinti korrelációs 
együtthatók és sajátságaik

A modem statisztika a korrelációs együtthatónak az 
adatpárokból való meghatározására olyan eljáráso

kat definiál, amelyek robusztusak és rezisztensek. Mivel e 
két (egyébként különböző) sajátság együtt szokott járni, 
az alábbiakban csak a robusztus sajátságra fogunk hivat
kozni.

A korrelációs együttható valamely robusztus algorit
mus szerinti definiálására (pl. a klasszikus (3) formula 
robusztifikálása útján) természetesen szükség van, de 
tudatában kell lennünk azzal (egy ilyen jellegű utalást 
Id. H uber  [1981]-ben), hogy eljárásunk statisztikai 
bizonytalansága bizonyos mértékben növekedni fog: 
ezzel kell „megfizetnünk” azt a „biztosítási” díjat, 
amelyre ANSCOMBE [1960] utal. így előre tudjuk, hogy 
гф0 esetén (3) kisebb ingadozású értékeket szolgáltat, 
mint robusztus eljárásunk, azokban az esetekben persze, 
amelyekre a (3) formula egyáltalában alkalmazható. Ez 
utóbbi alatt nemcsak a £ és r\ valószínűségi változók 
véges szórását értjük, hanem azt is, hogy abszolúte ga
rantált a teljes outliermentesség is. Hogy ez utóbbi mi
lyen elenyészően ritka esetekben teljesül, azt gyakorlati 
szakemberek számára aligha kell bizonyítgatniuk a 
szerzőknek.

2.1. A korrelációs együttható P-norma szerint robusztifikált 
formulája, azaz az ггоь mennyiség definíciója

A Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszékén évtizedek 
óta tevékenykedő geostatisztikai team által kifejlesztett 
modern statisztikai algoritmus-komplexum a „leggyako
ribb érték-filozófián” alapul (Id. Stein er  (ed.) [1997] 
40. oldalán levő táblázatban az „MFV-philosophy” kez
detű blokkot; az MEV-betűszó a most yfequent value ki
fejezésre utal). Legkompaktabb módon (a gyakorlatban 
előforduló esetek zömére) az imént idézett könyv 2 0 . 
oldalán lévő P-norma foglalja össze statisztikai eljárás
ainkat abban az értelemben, hogy azt a p paramétert vagy 
p paraméter-vektort tekintjük helyesnek, amelynél az Ár
eltérések P-normája minimális (az X,- alatt a mért xz és a p- 
vel, ill. p -ral számított £ különbsége értendő). Könnyű
igazolni, hogy ha n db x, érték alapján egyetlen legjellem
zőbb értékre vagyunk kiváncsiak, a P-norma minimum
helye az Jt,-k leggyakoribb értéke lesz, amelyet M-mel 
jelölünk. A korrelációs együttható esetében az xr ken 
kívül egy szintén n elemű yt adathalmazunk is van, ekkor 
a két adatrendszer leggyakoribb értékeinek megkülön
böztetésére célszerűen az Mx és My jelölést alkalmazzuk 
(ld. alább a (9a)-t és (9b)-t). Ismeretes azonban, hogy az 
M leggyakoribb értékek kettős iterációval határozandók 
meg, amelynek másik ágán a dihéziónak nevezett, e-nal 
jelölt bizonytalansági jellemző adódik eredményül; ese
tünkben tehát MY-hez az s^-szel, Mv-hoz az e^-nal jelölt 
dihézió fog tartozni.

Ezek után már felírhatjuk a klasszikus (3) formulának a 
P-norma logikája szerint, vagy másképpen fogalmazva: az 
MFV-filozófia szellemében robusztifikált változatát (ld. 
Steiner  (ed.) [1997] 230. oldalán a tömörebben felírt (9- 
77) formulát):
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egyenleteket teljesíti egyidejűleg.

Hasonlítsuk össze rrob formuláját a (3)-mal abból a cél
ból, hogy belássuk: az rrob formula a klasszikus (L2-normán 
alapuló) statisztika r formulájának tökéletes analogonja.

A legkisebb négyzetek elve szerint (az L2-norma mini
malizálásával beláthatóan) valamely n elemű adatsor leg
jellemzőbb értéke ezen adatok egyszerű számtani átlaga, 
amit az xr kre x -sál, az y,-kre у -sal jelölünk. A (3) kifeje
zésben szereplő (xz —3c) és (yz- -  у ) különbségek tehát az
egyes adatok és az illető adatsor L2-norma szerint legjel
lemzőbb értékének különbségei. Mivel a P-norma (vagy ha 
tetszik, az MFV-filozófia) szerint az Mx és My leggyakoribb 
értékek az adatsorok legjellemzőbb értékei, a (9)-ben sze
replő (xt - M x) és (yi - M y) különbségek a (3)-beli
(xz-3t), ill. ( у , -у )  különbségeknek tökéletes ana- 
logonjai.

Ezek az (xz- M r) é s  (yz- M v) különbségek azonban 
rrob (9)-beli kifejezésében egy-egy súly jellegű törttel: 
az s{xi) = 4e1x/\±£2X +(xtf- M x)2 ]-tel, illetve az

s(yi) = A£2yf e e 1y + {yi — M y)p]-tel vannak szorozva. Első
pillanatban erőltetetten hangzik, de ezeknek a súlyoknak 
a (3) kifejezésben (a külön nyilván nem jelölt) egység
nyi súlyok felelnek meg. Ez utóbbi azonban teljes össz
hangban van azzal, hogy az x és у egyszerű számtani
átlagok az L2-norma szerint csak akkor tekinthetők az xr  
k, ill. yr k legjellemzőbb értékeinek, ha mindegyik adat 
súlya azonos, és ezt a súlyt valóban célszerű egységnyi
nek venni. (Ismeretes, hogy ha az i indexű adathoz a g, 
a priori ismert súly tartozik, akkor az eltérések L2- 
normáját a súlyozott — és nem a számtani — átlag mi
nimalizálja.)

Az MFV-filozófia eleve aszerint ad az xt és у,- adatoknak 
nagyobb vagy kisebb súlyt, hogy azok közel vagy távol 
vannak-e a legjellemzőbb értéktől, mégpedig (9a) és (9b) 
Mx és My kifejezéseiből láthatóan ezek a primer adatok 
s(jc,-)-vel, ill. s(y;)-ve 1 súlyozott átlagai (miután (9a)-ban

4e2 -tel, (9b)-ben 4e 2 -tel egyszerűsítettünk). Ezek a sú-
lyok Mx és My kifejezéseiben persze nem a priori adott 
súlyok: mindkét esetben kettős (az M leggyakoribb értékre 
és az s dihézióra végzett) iteráció végén derül ki az értékük. 
Miután azonban már meghatároztuk a (9a) és (9b) egyen
leteit szimultán kielégítő (Mx,sx), ill. (My,ey), adatpárokat, 
az rrob (9) kifejezésében szereplő súly-értelmű törtek értékei 
egyértelműen adottak. (A (9) kifejezésben is lehetne 4e\ -

tel és 4sy -tel egyszerűsíteni, de ebben az alakban pregnán
sabban, áttekinthetőbben jut kifejezésre az, hogy a súlyok
nak 1 a maximális értékük, és hogy ezek a súlyok aszerint 
közelítik meg kevésbé vagy jobban a zérus értékét, minél 
távolabb van az aktuális xt vagy y* adat az illető adatcsoport 
P-norma szerint legjellemzőbb értékétől.)

2 .2 . Az rrob korrelációs együtthatók viselkedése a ^ és r\ 
véges szórású valószínűségi változók fiiggetlensége esetén

Monte Carlo-módszerrel n= 10; 30 és 100 elemű adat
párokat generáltunk mindegyik n-hez 7V=200 0 0 0 -szer 
független eloszlásokhoz négyféleképpen: a £ és rj eloszlás
típusa egyaránt 1) Gauss típusú (Id. (1)); 2) a=5-höz tartozó 
statisztikus típusú (ld. (6 )); 3) egyenletes eloszlású és végül 
4) Laplace típusú volt. Mind a 2 400 000 esetben meghatá
roztuk a (9) szerinti rrob értéket.

A nagy N  ismétlési szám miatt az eredményekből 
(/2=0 ,0 1 -gyei) szerkesztett hisztogramok pontjai ábrázolás
kor már az rrob folyamatos valószínűségsűrüség-görbéjét 
adták meg. Mind a három n értékhez típusfüggetlenül 
adódtak ugyanazok a sűrűségfüggvények, — ezen talán 
kevésbé lepődünk meg, hiszen a (3) szerinti klasszikus r 
korrelációs együttható sűrűségfüggvényei is egybeesnek 
ugyanezen eloszlástípusokra. Ami sokkolóan meglepő (és 
egyelőre elméleti magyarázatot nélkülöző) megállapítás az 
az, hogy függetlenség esetén a robusztus rrob és a klasszikus 
r sűrűségfüggvényei egybeesnek azonos n elempárszámra: 
ábrázoláskor pontosan visszakapjuk az 1. ábrát. — Ez a
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nem várt egybeesés azonban a gyakorlat számára nagy 
előnyt jelent, amennyiben korrelálatlansági (függetlenségi) 
vizsgálatokat a robusztus korrelációs együttható (ld. (9)) 
segítségével végzünk, hiszen az rrob analitikus alakjának 
megadásához csak az (5) formulát kell átmásolnunk:

(és hasonlóan volna persze átmásolható az (5a) és (5b) 
formula is). Ismételjük, hogy (10) csak rt=0 esetén érvé
nyes.

2.3. Adott, zérustól eltérő rt-jű adatpárok generálása

Elkerülhetetlen, hogy a címben megadott témával 
foglalkozva ne ismerkedjünk meg a szimmetrikus stabilis 
eloszlások f a(x)-sze\ jelölt típuscsaládjával. Sűrűségfügg
vényük standard esetben a következő:

/ a W = - f e ' r"t a ' cos(«)dr (0 <a<2 ); (1 1 )
71 J

0

a=2 esetén a Gauss-típust (Id. (1)), a= 1 esetén az

/ CW = ~ - (1 2 )
я 1 + г

sűrűségfüggvényü Cauchy-típust, az f a(x) szupermodell két 
legismertebb típusát kapjuk. E két típus az f a(x) szupermo
dell (ld. (8 )) eleme is egyúttal: (12)-t (a Cauchy- 
sűrűségfüggvényt) (8 )-ból az a= 2  helyettesítéskor kapjuk, a 
Gauss-típus pedig (8 )-ból (az f a(x) általános kifejezéséből) 
az a—>oo esetben adódik (ahogyan azt (8 )-at követően 1 .1- 
ben már említettük).

Az f 0(x)-eк „stabilitása” azt jelenti, hogy ha a £ és a £ 
valószínűségi változók azonos a értékkel jellemezhetők, 
akkor 77-val jelölt lineáris kombinációjukat is ugyanaz az a 
fogja jellemezni. Ez lehetőséget ad arra, hogy az rt-nek 
szinte kézzelfogható értelmet adjunk, fennáll ugyanis az

T1 = rr z 4 - < T <  0 3 )
egyenlőség (bizonyítását Id. a Stein er  [1990] 249. Olda
lán), ahol mindhárom standard valószínűségi változó típu
sát ugyanaz a {£ faktorában szereplő) a típusparaméter 
jellemzi, és £ független f-től. A £ faktora a Cauchy-típus 
(a= 1) esetén nyilván ( l- r t), a Gauss-eloszlásnál (a=2)

pedig д/l -  rt2 (az utóbbi faktor szerepel a kétváltozós
Gauss-eloszlás / gCxjO sűrűségfüggvényében is, ahogyan 
arról bármely valószínűségelméleti vagy matematikai sta
tisztikai monográfia alapján könnyen meggyőződhetünk). 
A (13) tehát jól láthatóan azt fejezi ki, hogy az rj valószínű
ségi változó rt arányban tartalmazza £-t (egyébként pedig

(l -  r® J arányban £-tő\ független hatást). Ezzel a (13) az
rt korrelációs együttható értelmét egyrészt világosabban 
fejezi ki, mint a (2 ) definíció (amely szerint rt a szórásokkal 
normált kovariancia), másrészt értelmet ad rt-nek olyan 
esetekben is (mint pl. a Cauchy-eloszlástípus), amikor a (2) 
definíció használhatatlanná válik (a Cauchy-esetben nem
csak a szórás nem létezik, hanem a várható érték sem).

A (13) az alapja az adott rt-jű (x/,y;) adatpárok generálá
sának, mégpedig bármely stabilis eloszlás esetén közvetle
nül (azaz minden járulékos meggondolás nélkül), hiszen 
egymás-tói független Xj és z„ a típusú standard 
véletlenszámokat generálva és ezekből a (13) szerinti lineá
ris kombináció szerint számítva az yr ket, ezek szintén a 
típusú standard véletlenszámok lesznek.

Válasszuk a korrelációs együttható rt elméleti értékét 
(13)-ban se túl kicsinynek, se túl nagynak: mondjuk 0,5-ös 
értékűnek, és generáljunk ilyen korrelációs együtthatójú, 
Cauchy típusú (xhyi) számpárokat. Ha 72=100 elemű ilyen 
számpár-halmazt N  =200 000-szer generálunk és minde
gyik halmazra (9) szerint meghatározzuk a robusztus kor
relációs együttható rrob értékét, az 5. ábra „hisztogramját”, 
egymaximumú valószínűségsürűség-függvényét kapjuk 
eredményül. (Ilyen nagy N  ismétlési szám esetén ui. a 
ú=0 ,0 1 -gyei szerkesztett hisztogramok már sűrűségfügg
vénynek tekinthetők: grafikusan képtelenség különbséget 
tenni a kettő között, ahogyan azt már korábban is említet-

5. ábra. A (9) egyenlet szerint számított rrob értékek sűrűségfügg
vénye egymással T*t=0,5-ös korrelációban levő Cauchy típusú 

valószínűségi változók esetén, ha 72= 100 (lásd a maximummal 
rendelkező görbét). A másik, monoton emelkedő görbe ugyanerre 
az esetre vonatkozóan a (3) egyenlet szerint számított r értékek

nek felel meg

Fig. 5. Probability density function of rrob-s calculated according 
to Eq. 9 if the random variable-pair is of Cauchy type and is 

characterised by the true correlation coefficient of rt=0.5 (see the 
unimodal curve). The other curve corresponds to the r values 

calculated according to Eq. 3 for just the same case

Az 5. ábrán az egymaximumú görbe az rrob értékek 
megnyugtató mértékű statisztikus ingadozásáról tájékoztat 
bennünket, a (9) formula tehát jól tájékoztat Cauchy típusú 
adatpárok korrelációs együtthatójáról is. Mivel azonban a 
(7) formula szerint a földtudományi gyakorlatban a 
Cauchy-típus előfordulásának a valószínűségsűrűsége csak 
töredéke (2 0 %-a) a statisztikus eloszlás valószínűségsűrű
ségének (ld. a 2 . ábrán a t-  1-hez tartozó g(t) értéket), ezért 
a Cauchy-típusra nem végeztünk olyan részletes elemzést, 
mint amelyet az alábbiakban a 2.4. pontban a statisztikus 
típustartományra, valamint a Gauss-típusra fogunk végezni. 
(Egy pillanatra még legyen szabad az 5. ábrára visszatérni: 
feltüntettük a (3) formula alapján ugyanarra az 
elempárhalmaz-összességre számított r értékek rr re sem
milyen módon nem jellemző, monoton növekvő függvé-
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nyét is. Egyes olvasóink ennek a görbének a közlését 
esetleg akár feleslegesnek is tarthatják, hiszen (3) a 
Cauchy-típusnál már a nem is létező (2) közelítése, de 
ilyen típusú valószínűségi változók fellépte (a
típuselőfordulások (7) valószínűségsűrűség-fiiggvénye 
szerint) nem abszolúte kizárt, s ilyenkor (3) automatikus, 
meggondolás nélküli alkalmazása — a (3) szerinti r nem 
robusztus volta miatt — ebből a monoton növekvő görbé
ből láthatóan teljesen félrevezetheti a klasszikus 
statisztika gyakorlati alkalmazóját.)

Míg a Gauss- és Cauchy-típus esetén (13) szerint (a fen
tiekben megbeszéltek alapján) közvetlenül származtatha
tunk (a=2 -t, ill. a=l-et alkalmazva) adott rr hez adatpár- 
halmazokat, (független Gauss vagy Cauchy típusú xt és Zi 
véletlenszámokat generálva és így számítva (13) szerint az 
yr t), — addig a statisztikus típustartományra vonatkozóan 
még külön meggondolásra van szükség, hiszen sem a (6 ) 
szerinti f s[(x) (ö=5-nek megfelelő) statisztikus típus, sem az 
akár szükebben, akár tágabban értelmezett statisztikai tí
pustartomány (ld. 2 . ábra) egyetlen eleme sem stabilis 
eloszlás. Szerencsére a Steiner (ed.) [1997] VIII. Appen
dixe éppen arra a kérdésre ad választ, hogy különböző a 
értékekhez tartozó típusokhoz milyen a-jú stabilis eloszlá
sok állnak a legközelebb; nos, a statisztikus (a=5) elosz
lástól az a= 1,677 típusparaméterü stabilis eloszlás típustá
volsága a legkisebb. Ezek után (13)-at úgy alkalmaztuk, 
hogy statisztikus eloszlású xt és ettől független, ugyanolyan 
típusú Zi véletlenszámokat generáltunk, ezeket, valamint 
a=l,677-et (13)-ba helyettesítve számítottuk az
véletlenszámot. Természetesen ellenőriztük, hogy az így 
kapott у/ véletlenszámok az a=5-től milyen mértékben 
eltérő típusúak rt=0,6 esetén, alkalmazva a Steiner (ed.) 
[1997] 2.4 alfejezetében leírt típusmeghatározási eljárást, 
de az a típusparaméterre vonatkozóan megelégedtünk a 
0,5-es pontossággal. (Az rr t azért választottuk 0,6 -nak, mert 
ezen rt érték körül — pontosabban a=0,65-nél — várható az 
y,-k típusainak a=5-től való legnagyobb eltérése; zérushoz és 
1-hez közeledve (13)-ból láthatóan az yr ik típusa egyre 
jobban közelít az xrk, ill. zr k a=5-tel jellemzett típusához.) 
Eredményül a=6,5 adódott, azaz az yt véletlenszámok a 
statisztikai típushoz nagyon közelálló eloszlásúak még rt=0 ,6  

esetén is: a 2 . ábra szerint a statisztikai típustartományba esik 
az eloszlásuk. A statisztikai típusokra vonatkozó, alább 
részletezendő Monte Carlo-vizsgálatainkhoz tehát a fentiek 
szerint generáltuk az (xhyí) adatpárokat, az rt értékeket 0 ,1- 
enként változtatva 0 ,1-tői 0 ,8 -ig.

2.4. A robusztus (rrob) és a klasszikus (r) korrelációs együtt
hatók véletlenszerű ingadozásai a statisztikus típustarto
mányban és a Gauss-típus esetén

Az 5. ábrán a Cauchy-típus esetére egyetlen rr hez és 
egyetlen n-hez mutattunk be/(rrob) sűrűségfüggvényt az rrob 
statisztikai ingadozásainak szemléltetésére, — de legfő
képpen arra, hogy bemutassuk: a robusztus rrob (9) formu
lája megbízhatóan működik olyan körülmények között is, 
amikor a klasszikus r (3) képletéből számított adatokkal 
már semmit nem lehet kezdeni. — Ezzel szemben a Gauss- 
típusnál és a statisztikus típustartományon (amely utóbbira 
a fentiekben már megbeszélt módon a primer véletlenszám- 
generálás a=5 esetére, azaz a (6 ) sűrűségföggvényű/st(x)-re 
fog megtörténni,) a (3) szerinti r-ek nemcsak, hogy létez

nek, de (ismételten idézve egy megjegyzést HUBER [1981]- 
ből) statisztikus ingadozásaik kisebbeknek várhatók, mint a 
robusztifikált rrob ilyen jellegű bizonytalanságai. Ha tehát 
biztosan e két típus egyike várható (a gyakorlatban persze 
túlnyomóan/st(x)), és garantált az abszolút mértékű outlier- 
mentesség, akkor a (3) formulából célszerű a klasszikus 
statisztika szerinti r korrelációs együtthatót számolni. No 
de milyen ritka esetben lehetünk biztosak az utóbbi feltétel 
teljesülésében? — ha viszont ez nem teljesül, a 4. ábra 
bemutatta, milyen elfogadhatatlanul nagymértékű r- 
torzulások lépnek fel a (3) nem rezisztens volta miatt már 
nem túl távoli outlier fellépte esetén is. Ami a robusztussá
got illet, 1 .2 . alapján már kvantitatíve is jellemeztük a (2 )-t 
közelítő (3) nem robusztus voltát, megállapítva a 
típuselőfordulások (7) sűrűségfüggvénye alapján, hogy az 
előforduló típusok több mint 40%-ára r-nek már nincs 
értelme. Ezzel szemben egyrészt az 5. ábra megmutatta, 
hogy az rrob (9) formulája még a most vizsgálni kívánt két 
típustól (fG(x)-től és / sl(jc)-től) oly nagymértékben távoli 
típusnál, mint a Cauchy-eloszlás, is jól működik, másrészt 
a 4. ábrához kapcsolódó szövegben kiemelten szerepel az a 
megállapítás, hogy ugyanilyen outlierek esetén, amelyek a 
klasszikus r korrelációs együtthatót ilyen ijesztő mértékben 
torzítják, a (9)-ből számított robusztus rrob értékek semmi
lyen mértékben nem módosulnak.

A Gauss-típusra és / st(x)-re nagy gépidőigényű Monte 
Carlo-számítások sorozatát végeztük el, hiszen megtartot
tuk az A= 2 0 0  0 0 0  ismétlési számot (hogy a hisztogramok 
minden esetben már sűrűségfüggvényeknek legyenek 
tekinthetők), az rt-re a 0 ,0 ; 0 ,1 ; 0,2;...;0,7 és 0 ,8  értékek 
mindegyikére végeztünk egyaránt rrob- és r-számításokat, 
az n elempár-számot pedig 10-nek, 30-nak 100-nak vá
lasztottuk. Összes eredményünk ábrán való bemutatása 
(2 típus, 2-féle: rrob és r korrelációs együttható, 9-féle rt érték 
és 3-féle felvett n miatt) 2 • 2 • 9 • 3 = 108 görbe bemutatását 
igényelné, ami a folyóiratban csaknem megvalósíthatatlan, 
de mindenképpen áttekinthetetlen is lenne, így feleslege
sen terhelnénk ezek összességével e folyóirat oldalait. 
Ehelyett azt az utat választjuk, hogy viszonylag csak ke
vés: 15 db ilyen görbét mutatunk be (az rt-vel növekvő 
móduszokkal) a 6., 7. és 8. ábrákon az rt=0,0; 0,2; 0,4; 0,6 
és 0 ,8  elméleti értékekre, táblázatosán azonban minden 
görbére vonatkozóan adott lesz (2 . és 3. táblázat) a q 
interkvartilis és a Q interszextilis félterjedelem az ingado
zás jellemzésére, a médián értékével együtt, sőt -  mivel az 
/(rrob) és /(r) görbék egyaránt aszimmetrikusak rt^ 0  esetén, 
— a 2. és 3. táblázat az alsó és felső szextiliseket és 
kvartilisokat, azaz a £ és Q számításához szükséges alap- 
mennyiségeket is közlik a 16,67%; 25%; 75% és a 83,33% 
fejlécű oszlopokban. (Emlékezünk, hogy az alsó 
szextilisnél az 1/6=0,1667 értéket, az alsó kvartilisnál az 
%=0,25-öt, a felső kvartilisnál a 3A=0,75-öt és végül a felső 
szextilisnél az 5/6=0,8333 értéket veszi fel az eloszlás- 
függvény. Utóbbinak empirikus változatát а /г=0,01-os fi
nomságú hisztogram alapján generáltuk; így a 3. ábrán be
mutatotthoz elvileg hasonló, de persze — az ott alapul szol
gáló 100 adat helyett most N=200 000 adat lévén, — sokkal 
pontosabb Femp-ек adódtak az rrob-ok és az r-ek eloszlására 
egyaránt. A táblázatbeli értékeket mind a négy alapmennyi
ségnél a legközelebbi négy Femp értékből számítottuk úgy, 
hogy az ezekre fektetett kiegyenlítő parabola alapján azokat 
az rrob, ill. r értékeket határoztuk meg, amelyekhez e para

50 Magyar Geofizika 42. évf. 2. szám



bolák alapján pontosan az 1/6; Va \ 3á  és 5/6 valószínüségérté- 
kek tartoznak. — A táblázatok négy tizedesjegyet adnak 
mindenütt meg, de a megvalósított pontosság csak több 
ezred, sőt néhány esetben csak század nagyságrendű.)

-0 .9 -0 .8 -0 .7  -0 .6 -0  5 -0 .4 - 0 .3 -0  2-0 .1  0 0.1 0.2 0.3  0.4 0.5 0.6 0.7  0.8 0 9

6. ábra. Néhány f(rroh) sűrűségfüggvény a statisztikus eloszlásra 
rt=0; 0,2; 0,4; 0,6 és 0,8 esetén, ha n= 10

Fig. 6. Somcf(rTob) curves for the statistical type domain for the 
cases characterized by rt=0; 0,2; 0,4; 0,6 and 0,8, if «=10

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 r rah

7. ábra. Néhány f(rrob) sűrűségfüggvény a statisztikus eloszlásra 
rt=0; 0,2; 0,4; 0,6 és 0,8 esetén, ha «=30

Fig. 7. Some/(rrob) curves for the statistical type domain for the 
cases characterized by rt=0; 0,2; 0,4; 0,6 and 0,8, if «=30

8. ábra. Néhány f(rrob) sűrűségfüggvény a statisztikus eloszlásra 
rt=0; 0,2; 0,4; 0,6 és 0,8 esetén, ha «=100

Fig. 8. Some f(rrob) curves for the statistical type domain for the 
cases characterized by rt=0; 0,2; 0,4; 0,6 and 0,8, if «=100

Nagyon tanulságos bármely szituációra (rrob vagy r, sta
tisztikus vagy Gauss-eloszlás) az n= 10-hez, 20-hoz és 100-
hoz tartozó q- ill. Q-értékhármasokat 1 14n függvényében 
grafikusan képernyőn megjeleníteni (vagy, kissé régimódi- 
an, mm-papíron; hely kímélés céljából e dolgozatban nem 
mutatunk be erre vonatkozó ábrákat). Mivel q és Q egy
aránt zérushoz tart «—>oo, azaz 1 / Jn —> °o esetén, a koor
dináta-rendszer origója minden esetben negyedik pontként 
csatlakozik a (q;l/Jn), ill. (<2 ;1 /V«) ponthármasokhoz. 
Ha az origót egyenessel kötjük össze a 0 ,1  abszcisszájű 
(azaz az «= 1 0 0 -hoz tartozó) ponttal, majd ezt az egyenest
tovább húzzuk az 1 /V l0  abszcisszájű pontig, meglepetés

sel tapasztaljuk, hogy az 1/л/30 abszcisszájű pont mind
össze 5% körüli értékkel van az egyenes azonos abszcisz- 
szájú pontja fölött. Ez az eltérés az 1/JTÖ abszcisszánál 
már 15-20% körül van ugyan, de ehhez feltétlenül hozzá 
kell tenni egyrészt azt, hogy a „hiba hibájaként” 2 0 % az 
irodalom szerint még megengedhető érték, másrészt pedig 
azt, hogy az « = 1 0  elempárszám a gyakorlat számára az 
elfogadhatóság alsó határán van: ilyen kicsiny 
elempárszám alapján korrelációs együtthatót számolni csak 
kényszerítő körülmények késztethetnek bennünket.

A fentiek nem jelentenek kevesebbet, mint azt, hogy a 2. 
és 3. táblázatbeli, «= 100-hoz tartozó q vagy Q értékekkel, 
ezeket Qioo-zal, ill. дюо-zal jelölve, végtelenül egyszerűen

Q = i o - Q m ~  ( i 4 )  
yjn

illetve

<? = 10tfioo —7= (15)
V«

szerint számíthatjuk «>1 0 -re mind az rrob, mind az r hibajel
lemzőit. (A fent megbeszéltek alapján a szerzők az olvasóra 
bízzák, hogy a (14) és (15) szerinti számítások Q, ill. q 
eredményeit ezen bizonytalanságot jellemző mennyiségek 
meghatározásának vagy becslésének nevezik-e szívesebben.)

Az rrob vagy r véletlenszerű ingadozásának Q vagy q 
mérőszámát tehát tetszőleges «-re néhány alapművelettel 
lehet meghatározni. Azonban talán még fontosabbnak kell 
ítélnünk azt a lehetőséget, amelyet (14) és (15) természet
szerűleg szintén lehetővé tesz: meg tudjuk határozni azt az 
n-et, amelyre szükségünk van egy előre megkövetelt Q vagy 
q pontosság eléréséhez.

Kulcskérdés, hogy az óriási gépidővel készült 2. és 3. táblá
zat mondanivalója teljesen világosan álljon az olvasó előtt, 
ezért ebben az apró betűs bekezdésben rövidítve -  elhagyások
kal, de egy-két kiegészítést is téve -  megismételjük az eddigi
eket. A 6., 7. és 8. ábrán bemutatott és az ábrákon nem sze
replő többi, összesen 108 eset mindegyikében változatlanul az 
N=200 000-es ismétlési számmal végeztük Monte Carlo- 
vizsgálatainkat, így minden esetre viszonylag nagy pontosság
gal meghatározható volt a 200 000 számított korrelációs 
együttható (rrob vagy r) alapján ezek mediánja, alsó és felső 
kvartilise (q^ ill. qf), ezekből a q interkvartilis félterjedelem a 
q = (qf — q,á )/2  szerint, valamint az alsó és felső szextilis (Qa 
ill. Q f ) ,  végül utóbbiakból a Q interszextilis félterjedelem 
ß  = ( ß f -ßa ) / 2  szerint. Az «=10; 30 és 100-ra, valamint 
különböző rt értékekre a 2. táblázat tartalmazza a fenti adatokat
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a modem (rrob) korrelációs együtthatóra vonatkozóan (2 a.-ban 
a statisztikus, 2b.-ben a Gauss-eloszlásra). A 3. táblázat struk
túrájára nézve (pl. szintén 3a. és 3b. táblázatra bontva) adja

meg a hagyományos r korrelációs együtthatóra vonatkozóan 
ugyanazokat a mennyiségeket, amelyekről a 2 . táblázattal kap
csolatban a fentiekben már részletesen szóltunk.

2. táblázat. Mediánok, interkvartilis félterjedelmek (q) és interszextilis félterjedelmek (Q) az F(rrob)- 
bal jelölt eloszlásfüggvényre, valamint a pontos rt értékek egy sorozatára és a statisztikus eloszlásra 
(2a. táblázat), valamint a Gauss-eloszlásra (2b. táblázat). Háromféle n értéket vettünk fel (azaz 10; 
30, ill. 100 elemű értékpárok N= 2 0 0  000-es halmaza alapján történtek a számítások). A 2a. és 2b. 

táblázat az alsó és felső kvartiliseket és szextiliseket is feltünteti (a 16,67%; 25%; 75% és a 83,33%
jelű oszlopokban)
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Table 2. Medians, se mi-interquartile ranges (q) and semi-intersextile ranges (Q) of the F(rTOb) distri
bution functions for a series of the true rt values in the statistical (Table 2a) and in the Gaussian (Ta
ble 2b) case. The number of the value-pairs was n= 10; 30 and 100; the calculations were carried out 
in every case on the basis of a set of 200 000 rrob values. The lower and upper quartiles and sextiles 

are also given (see the four columns denoted as 16,67%; 25%; 75% and 83,33%)
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3. táblázat. Mediánok, interkvartilis félterjedelmek (q) és interszextilis félterjedelmek (Q) az F(r)~rel 
jelölt eloszlásfüggvényre, valamint a pontos rt értékek egy sorozatára és a statisztikus eloszlásra (3a. 
táblázat), valamint a Gauss-eloszlásra (3b. táblázat). Háromféle n értéket vettünk fel (azaz 10; 30, ill. 
100 elemű értékpárok A=200 000-es halmaza alapján történtek a számítások). A 3a. és 3b. táblázat az 
alsó és felső kvartiliseket és szextiliseket is feltünteti (a 16,67%; 25%; 75% és a 83,33% jelű oszlo

pokban)
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Table 3. Medians, semi-interquartile ranges (q) and semi-intersextile ranges (Q) of the F(r) distribu
tion functions for a series of the true rt-values in the statistical (Table 3a) and in the Gaussian (Table 
3b) case. The number of the value-pairs was n -10; 30 and 100; the calculations were carried out in 

every case on the basis of a set of 200 000 rrob values. The lower and upper quartiles and sextiles are 
also given (see the four columns denoted as 16,67%; 25%; 75% and 83,33%)
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2.5. A modem vrob és a hagyományos r korrelációs együtt
hatók statisztikus ingadozásainak összehasonlítása

Már a dolgozat 2. fejezetének elején hivatkoztunk Huber 
[1981]-re, amely szerint az akármilyen módon definiált 
robusztus korrelációs együtthatótól nagyobb statisztikus 
ingadozást várhatunk, mint amely a klasszikus korrelációs 
együtthatót: r-et jellemzi (olyan eloszlásokra persze, amelyre 
r-nek egyáltalában értelme van; robusztus korrelációs 
együttható esetén per definitionem nincs ily megkötés). A 2. 
és 3. táblázat számadatai alapján lehetőségünk van arra, hogy 
az rrob-ra, valamint a statisztikus és Gauss-eloszlásra (a 
1 0 Sw< 1 0 0  tartományban) kvantitatíve is választ adhassunk 
arra a kérdésre, hogy ez a robusztifikálás okozta fluktuáció
növekedés az rt függvényében milyen mértékű. Ebből a 
célból minden vizsgált rt-hez, valamint az n= 10-hez, 30-hoz 
és 1 0 0 -hoz kiszámítottuk a statisztikus ingadozás növekedé
sének mértékét a Q és q értékek alapján egyaránt a

f c ta b  ) № ] - ! } •  1 0 0 %, (16)

valamint a
h ( rr o b ) l , (17)

képletek segítségével; az eredményeket a 9.-12. ábrák 
„görbéi”, pontosabban pontsor-hármasai mutatják; a négy
zetek n= 100-hoz, a keresztek n=30-hoz, míg a legkisebb 
eltérések (kört közelítő jelek) n-  1 0 -hez tartoznak.

9. ábra. A robusztus korrelációs együtthatók (rrob-ok) csekély 
statisztikus ingadozás-növekménye a hagyományos korrelációs 

együtthatókhoz viszonyítva. Az ábra a statisztikus eloszlás esetére 
mutatja be az interszextilis félterjedelmek növekményeit a pontos 

rt függvényében, n= 10; 30 és 100 esetén

Fig. 9. The rather small increase of the random fluctuation using 
rrob (Eq. 9) instead of r (Eq. 3). This figure shows the percentual 
increases of the semi-intersextile range vs rt (i.e., in function of 
the theoretical value of the correlation coefficient) in case of the 

statistical distribution, for n=10; 30 and 100

Az ábrák a pontok jelentéktelen ingadozását jelzik a mindig 
origóba futó általános trend körül, újabb bizonyítékát adva 
annak, hogy Monte Carlo-számításaink elegendően pontosak 
voltak. Ez azonban csak mellékeredmény. A 9.-12. ábrák 
alapján fő megállapításunk az, hogy a robusztifikálás okozta 
statisztikus ingadozás-növekmény maximálisan is csak kb. 7%- 
ot tesz ki, ami -  Anscombe [1960] szóhasználatával -  igazán 
méltányos „biztosítási díj”-nak minősíthető azért, hogy ennek

fejében a (3)-mal definiált hagyományos, nem robusztus és 
nem rezisztens r korrelációs együttható e kellemetlen sajátsá
gainak elviselése helyett a (9) szerint számítandó modem, rrob- 
bal jelölt korrelációs együttható gyakorlati szempontból kardi
nálisán fontos sajátságait: teljes rezisztenciáját (abszolút mér
tékű outlier-érzéketlenségét), valamint robusztusságát élvez
hessük, ill. azokat a gyakorlat szolgálatába állíthassuk.
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10. ábra. A robusztus korrelációs együtthatók (rrob-ok) csekély 
statisztikus ingadozás-növekménye a hagyományos korrelációs 
együtthatókhoz viszonyítva. Az ábra a Gauss-eloszlás esetére 

mutatja be az interszextilis félterjedelmek növekményeit a pontos 
rt függvényében, n=10; 30 és 100 esetén

Fig. 10. The rather small increase of the random fluctuation using 
rrob (Eq. 9) instead of r (Eq. 3). This figure shows the percentual 
increases of the semi-intersextile range vs rt (i.e., in function of 
the theoretical value of the correlation coefficient) in case of the 

Gaussian distribution, for w=10; 30 and 100
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11. ábra. A robusztus korrelációs együtthatók (rrob-ok) csekély 
statisztikus ingadozás-növekménye a hagyományos korrelációs 

együtthatókhoz viszonyítva. Az ábra a statisztikus eloszlás esetére 
mutatja be az interkvartilis félterjedelmek növekményeit a pontos 

rt függvényében, n= 10; 30 és 100 esetén

Fig. 11. The rather small increase of the random fluctuation using 
rrob (Eq. 9) instead of r (Eq. 3). This figure shows the percentual 
increases of the semi-interquartile range vs rt (i.e., in function of 
the theoretical value of the correlation coefficient) in case of the 

statistical distribution, for n=10; 30 and 100
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12. ábra. A robusztus korrelációs együtthatók (rrob-ok) csekély 
statisztikus ingadozás-növekménye a hagyományos korrelációs 
együtthatókhoz viszonyítva. Az ábra a Gauss-eloszlás esetére 

mutatja be az interkvartilis fél terjedelmek növekményeit a pontos 
rt függvényében, n= 10; 30 és 100 esetén

Fig. 12. The rather small increase of the random fluctuation using 
rrob (Eq. 9) instead of r (Eq. 3). This figure shows the percentual 
increases of the semi-interquartile range vs rt (i.e., in function of 
the theoretical value of the correlation coefficient) in case of the 

Gaussian distribution, for n- 10; 30 and 100
Két, kisebb súlya miatt apróbetűs bekezdésekbe kívánkozó, 

de a szerzők által korántsem feleslegesnek ítélt záró- 
megjegyzést legyen szabad még hozzáfűznünk a fentiekhez.

Az egyik az, hogy az Anscombe-féle biztosítási díjhoz talán 
hozzá illene számítani azt a számításigényességi többletet is, amit 
rrob (9) szerinti számítása jelent az r számításához viszonyítva (ld. 
(3)). Első egybevetéskor ugyan csak kb. 10 alapmüveletnyi többlet 
jelentkezik (9)-ben a (3)-hoz viszonyítva, de ezeket az (Mx,ex) és 
az (My,£y) értékpárokkal kell végrehajtanunk, amelyek a (9a), ill.

(9b) kettős iterációk végeredményei, márpedig ezek az iterációk 
1-2 nagyságrenddel több művelet végrehajtását igénylik, mint ma
ga (9). A számítástechnikában jártas olvasó azonban azonnal látja, 
hogy az rrob számítása képemyőivillanásnyi időnél többet így sem 
igényel. Miért volt mégis szó a 2.4-ben vizsgálataink gépidő
igényességéről? Két okból: a gyakorlatban készen adott (jthyi) 
értékpárokra számolunk (általában csak néhány esetre) korrelációs 
együtthatót, Monte Carlo-számításainknál azonban minden eset
ben magunknak kellett generálnunk az adott típusú, adott rt- 
kapcsolatban lévő (xhyi) véletlen számpárokat n -  10-hez, 30-hoz és 
100-hoz. Ez a megnövelt (de egy rrob esetére abszolút értelemben 
még mindig nem jelentős) gépidőigény azonban igen is jelentőssé 
növekedett azáltal, hogy vizsgálataink több mint tíz millió ilyen al
goritmus végrehajtását követelték meg.

Második (egyben utolsó) megjegyzésünkkel újra a 9-12. Áb
rákra utalunk, eltérő módon belátva a statisztikus ingadozás növe
kedésnek valóban elhanyagolható voltát. A 2. és 3. táblázatból el
lenőrizhetően rrob és r fluktuációja (akár q-\al, akár 0-val mérve) 
közelítőleg 20%-kal csökken mind a 24 esetben, ha rt értéke 0,7- 
ről 0,8-ra növekszik. Ez nem jelent kevesebbet, mint azt, a 9-12. 
ábráról leolvasható maximális ingadozás-növekmények rt-ben két- 
három századnyi, valóban inszignifikáns változással ekvivalensek.
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