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Bevezetés [1] [15]
Szakdolgozatom keretében a közvélemény-kutatások megbízhatóságával foglalkozom. Ezen
kutatások során kiválasztunk egy mintát egy adott populációból, majd a kiválasztott emberek
véleményét megkérdezve próbálunk következtetéseket levonni a teljes népességre
vonatkozóan. Fontos kérdés, hogy vajon mennyire tudjuk jól megbecsülni az emberek
véleményét, ha azt csupán egy szűk csoportjuktól kérdeztük meg.
Azt, hogy egy közvélemény-kutatás mennyire adott pontos eredményt, a valóságban még utólag
sem lehet pontosan megmondani. A közvélemény-kutatások célja egy olyan kérdés vizsgálata,
amelynek az eredménye nem ismert. Ha ez nem így lenne, akkor értelme sem lenne ezeket a
kutatásokat lefolytatni. Ha a kutatás azt vizsgálja, hogy egy választáson mekkora az egyes
jelöltek támogatottsága, akkor a választások után, annak eredményeit ismerve sem lehet
megmondani, hogy mennyire volt pontos az eredmény, hiszen a közvélemény-kutatás
lefolyatatása és a választás között változhatott az emberek véleménye.
Az eredmények pontatlansága kétféle hibára vezethető vissza, a mintavételi, illetve a nem
mintavételi hibára.
A mintavételi hiba abból ered, hogy nem kérdezzük meg a lakosság minden egyes tagját a
pártpreferenciájáról, hanem az embereknek csak egy kis részét, és ezen emberek válaszaiból
próbálunk következtetéseket levonni a teljes populáció véleményére vonatkozóan.
Nem mintavételi hiba lehet például, ha egy, a kutatás során megkérdezett személy nem válaszol
a feltett kérdésre, vagy nem az igazat mondja.
A szakdolgozat fő célja a mintavételi hiba vizsgálata, tehát azon ideális körülmények között,
tehát azt vizsgáljuk, hogy amikor minden megkérdezett ember válaszol, és igazat felel,
mennyire pontos eredményeket kaphatunk.
A szakdolgozat az elméleti ismeretek ismertetésével kezdődik. Számos mintavételi módszer
létezik. Egyszerű véletlen mintavétel esetén egy meghatározott nagyságú mintát veszünk a
teljes populációból úgy, hogy minden személy mintába kerülési valószínűsége egyenlő.
Rétegzett mintavétel esetén azonban a populációt diszjunkt rétegekre bontjuk, majd az egyes
rétegekből veszünk mintákat. Több különböző módszer is létezik, hogy mekkorák legyenek az
egyes rétegekből vett minták méretei. Továbbá azt is kifejtem, hogy a különböző mintavételi
módszerek esetén mekkora standard hibákra számíthatunk.
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A dolgozat ezt követő része pedig az ismertek szemléletes bemutatására szolgál. Az R
statisztikai programcsomag segítségével rengeteg szimulációt hajtok végre. Különböző
mintanagyságok, mintavételi módszerek, illetve különböző összetételű populációk esetén
elvégzem a mintavételt. Kitalált populációkon végzek el mintavételt, majd a mintavétel
eredményeit összevetem a tényleges értékkel, amely elemzés egy valós közvélemény-kutatás
során nem lenne lehetséges, hiszen az eredeti populáció véleménye nem ismert. A szimulációk
célja, hogy jobban átláthassuk, hogy a mintanagyság növelése mennyit javít a közvéleménykutatások pontosságán, továbbá az, hogy összehasonlítsuk, hogy a különböző mintavételi
módszerek által kapott eredmények mennyire térnek el egymástól. Továbbá jelen fejezetben
bemutatom az általam megírt, rétegzett mintavételt elvégző R-függvényt, amely segítségével,
a szakdolgozatban használttó eltérő populáció esetén is elvégezhető a rétegzett mintavétel.
Összességében a szakdolgozat fő célja a közvélemény-kutatások során felmerülő mintavételi
hiba nagyságának vizsgálata. Megvizsgálom, hogy mekkora mintavételi hibára számíthatunk a
különböző mintavételi módszerek esetén, továbbá azt, hogy mennyire befolyásolja a
mintavételi hibák nagyságát a mintaméret növelése. Ezen vizsgálatokat elméleti ismeretek
alapján végzem el, illetve sok-sok alkalommal elvégzek mintavételi szimulációkat, ezáltal
szemléletes képet kapva arról, hogy egy közvélemény-kutatást sok alkalommal, a legtöbb
szimuláció esetén 1000 alkalommal megismételve milyen eredményeket kapnánk.
Továbbá szeretném megemlíteni a Literary Digest híres közvélemény-kutatását az 1936-os
amerikai elnökválasztással kapcsolatban, amely néhány fontos dologra hívta fel a figyelmet a
közvélemény-kutatások lefolytatásával kapcsolatban.
Az 1936-os amerikai elnökválasztáson Franklin Delano Roosevelt és Alfred Landon
versenyzett az elnökségért. A Literary Digest folyóirat 1936-ban rendkívül nagy mintán végzett
el közvélemény-kutatást, amivel meg szerette volna jósolni, hogy melyikük fogja nyerni az
elnökválasztást. 10 millió embernek küldtek ki kérdőívet, melyből 2,4 milliót küldtek vissza az
emberek. A 2,4 millió válasz alapján a Digest stabil Landon győzelmet jósolt. Felmérésük
alapján úgy vélték, hogy csupán az emberek 43% fog Roosevelt-re szavazni. Ezzel szemben
George Gallup, aki akkoriban alapította cégét, mely kérdőíves felméréseket végzett, 56%-os
Roosevelt győzelmet jósolt nagyjából 50000 fős minta alapján. Végül Roosevelt nyerte a
választást 62%-kal
Hogyan lehetséges, hogy a Digest ekkorát tévedett? Ez úgy történhetett, hogy a kiválasztott 10
millió ember névsorát telefonkönyvekből, és klubok tagnévsorából szerezték meg. Ezáltal a
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felmérésbe nagyobb részt a gazdagabb embereket vonták be, mivel a szegényebb emberek
valószínűleg nem voltak klubtagok, illetve a többségüknek telefonjuk sem volt. Viszont a
szegényebb, illetve a gazdagabb emberek véleménye jelentősen eltért, emiatt a felmérés
eredménye jelentősen torzított.
Ezen kívül egy másik érdekesség, hogy Gallup a Digest kutatásának eredményét előre
megjósolta 1 százalékpont tévedéssel. Ezt úgy sikerült neki, hogy kiválasztott véletlenszerűen
3000 embert azok közül, akiket a Digest bevont a közvélemény-kutatásba, és megkérdezte
tőlük, hogy kire fognak szavazni.
Roosevelt szavazataránya
A választás eredménye

62%

A Digest előrejelzése

43%

Gallup becslése a Digest előrejelzéséről

44%

Gallup előrejelzése

56%
0.1. táblázat. A választás végeredménye, illetve a jóslatok

Forrás: D. Freedman, R. Pisani, R. Purves: Statisztika, Typotex Budapest, 2005 (381. oldal, 3. táblázat)

Ezen eset alapján nagyon fontos tanulságokat vonhatunk le. Egyik fontos észrevétel, hogy a
nagyon nagy mintanagyság sem garantálja a pontos végeredményt, ha nem használunk
megfelelő mintavételi módszert.
Továbbá arra is rámutatott, hogy a mintaméret növelésénél jóval fontosabb a megfelelő minta
kiválasztása, mivel ekkor jóval kisebb minták esetén is viszonylag pontos eredményt lehet adni.
Gallup-nak nem kellett mind a 10 millió embernek elküldenie a kérdőívet, csupán 3000 ember
kiválasztása elég volt neki, hogy viszonylag kicsi hibával megjósolja a Digest kutatásának
eredményét. Ez az eset rámutatott, hogy a mintavételi hiba már néhányezer fős minták esetén
is viszonylag kicsi, illetve, hogy az egyszerű véletlen mintavétellel vett minta nagy
valószínűséggel reprezentatív.
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1. fejezet: Elméleti ismeretek bemutatása
1.1. Mintavételi módszerek és eloszlások [1] [2]
Egyszerű véletlen mintavétel
A mintavételi eljárások közül elsőként az egyszerű véletlen mintavétellel foglalkozom. Ebben
az esetben az N elemű populációból véletlenszerűen választunk ki n elemű mintát úgy, hogy
minden személy bekerülési valószínűsége egyenlő. A mintaelemeket visszatevés nélkül
választjuk ki, mivel ugyanazt a személyt nem lenne értelme kétszer megkérdezni. Ekkor az N
méretű populáció minden egyes n méretű részhalmazát egyforma valószínűséggel választjuk
ki.
n

Tehát minden egyes személy mintába kerülési valószínűsége: N
Továbbá minden egyes n elemű minta kiválasztásának valószínűsége:

1
(𝑁
𝑛)

A populáción belül tekintsünk két diszjunkt részhalmazt, amelyek közül az első elemszáma
legyen M, a második elemszáma pedig N − M. Az 𝑋 valószínűségi változó megadja az első
csoportból kiválasztott személyek számát. Annak a valószínűsége, hogy az N elemű
populációból, n elemű mintanagyság esetén az első részhalmazból k, míg a második
részhalmazból 𝑛 − 𝑘 elemet választottunk ki hipergeometrikus eloszlást követ. Ezen
valószínűséget a következőképpen számíthatjuk ki:
𝑃(𝑋 = 𝑘) =

(𝑀
)(𝑁−𝑀
)
𝑘
𝑛−𝑘
(𝑁
)
𝑛

A hipergeometrikus eloszlás várható értéke:
𝐸(𝑋) =

𝑀
∙𝑛
𝑁

Bizonyítás: [3]
𝑛

𝐸(𝑋) = ∑ 𝑘 ∙
𝑘=1

(𝑀
)(𝑁−𝑀
)
𝑘
𝑛−𝑘
(𝑁
)
𝑛

𝑀 𝑀−1 𝑁−𝑀
𝑁−1−(𝑀−1)
𝑛
) 𝑀
(𝑀−1
) ((𝑛−1)−(𝑘−1)
( 𝑘−1 )( 𝑛−𝑘 ) 𝑀
𝑘−1
𝑘
= ∑𝑘∙
= ∙𝑛∙∑
= ∙𝑛
𝑁−1
𝑁 𝑁−1
𝑁
𝑁
(
)
𝑛−1
𝑘=1
𝑘=1
𝑛 (𝑛−1 )
𝑛

𝑀

𝑁

A levezetés második lépésében (𝑀
)-ból kiemeltem 𝑘 -t, továbbá (𝑁𝑛)-ból 𝑛 -et:
𝑘
(𝑀
)=
𝑘

𝑀
𝑘

∙ (𝑀−1
), (𝑁
)=
𝑘−1
𝑛
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𝑁
𝑛

∙ (𝑁−1
)
𝑛−1

Továbbá

𝑀
𝑘
𝑁
𝑛

𝑘∙

𝑀
𝑁

= 𝑛 ∙ , ami nem függ k-tól, így kivihetjük a szumma jel elé.

Továbbá (𝑁−𝑀
)-t átírhatjuk a következőképpen:
𝑛−𝑘
𝑀−1 𝑁−𝑀
𝑀 − 1 𝑁 − 1 − (𝑀 − 1)
(
)(
)=(
)(
)
𝑘−1
𝑛−𝑘
𝑘 − 1 (𝑛 − 1) − (𝑘 − 1)
𝑁−1−(𝑀−1)

∑𝑛𝑘=1

(𝑀−1
𝑘−1 )((𝑛−1)−(𝑘−1))
(𝑁−1
𝑛−1 )

= 1, mivel hipergeometrikus eloszlású 𝑀 − 1, 𝑁 − 1 és 𝑛 − 1 paraméterekkel.

A hipergeometrikus eloszlás szórásnégyzete[4] [5] [6]

𝐷 2 (𝑋) =

𝑀
𝑀
𝑁−𝑛
∙ 𝑛 ∙ (1 − ) ∙ (
)
𝑁
𝑁
𝑁−1

Bizonyítás:

A hipergeometrikus eloszlás szórásnégyzetének levezetéséhez induljunk ki a szórásnégyzet
általános definíciójából.
𝐷 2 (𝑋) = 𝐸(𝑋 2 ) − 𝐸 2 (𝑋)

A várható értéket már ismerjük, ezért a várható érték négyzetet könnyen megkaphatjuk:
2
𝑀
𝐸 2 (𝑋) = ( ∙ 𝑛)
𝑁

A második momentum meghatározása valamivel bonyolultabb számításokat igényel.
𝑛

𝐸(𝑋 2 ) = ∑ 𝑘 2 ∙

(𝑀
)(𝑁−𝑀
)
𝑘
𝑛−𝑘
(𝑁
)
𝑛

𝑘=1

𝑀 𝑀−1 𝑁−𝑀
𝑛
(
)( 𝑛−𝑘 )
(𝑀−1
)(𝑁−𝑀
)
𝑛
𝑘−1
𝑛−𝑘
2 𝑘 𝑘−1
= ∑𝑘 ∙
=𝑀 ∙ ∙ ∑ k ∙
=
𝑁 𝑁−1
𝑁
(𝑁−1
)
∙
(
)
𝑛−1
𝑘=1
𝑘=1
𝑛 𝑛−1
𝑛

𝑛

(𝑀−1)(𝑁−𝑀)
𝑛
𝑛 𝑀−1
= 𝑀 ∙ ∙ ∑((k − 1) + 1) ∙ 𝑘−1𝑁−1𝑛−𝑘 = 𝑀 ∙ ∙ (
∙ (𝑛 − 1) + 1)
𝑁
𝑁 𝑁−1
(𝑛−1 )
𝑘=1

Az utolsó lépésben a következő számítást végeztük el:
𝑛

∑((k − 1) + 1) ∙
𝑘=1

(𝑀−1
)(𝑁−𝑀
)
𝑘−1
𝑛−𝑘

𝑛

=∑
(𝑁−1
)
𝑛−1
𝑘=1
𝑀−1
=1+
∙ (𝑛 − 1)
𝑁−1

A számolás során felhasználtuk, hogy ∑𝑛𝑘=1

(𝑀−1
)(𝑁−𝑀
)
𝑘−1
𝑛−𝑘
(𝑁−1
)
𝑛−1

𝑁−𝑀
(𝑀−1
𝑘−1 )( 𝑛−𝑘 )

(𝑁−1
𝑛−1 )

kiszámításánál is láttuk.
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𝑛

+ ∑(k − 1) ∙
𝑘=1

(𝑀−1
)(𝑁−𝑀
)
𝑘−1
𝑛−𝑘
(𝑁−1
)
𝑛−1

=

= 1, mint ahogyan ezt a várható érték

A kiszámolt értékeket beírva a szórásnégyzet képletébe az állítást kapjuk:
𝐷 2 (𝑋) = 𝐸(𝑋 2 ) − 𝐸 2 (𝑋) = 𝑀 ∙

2
𝑛 𝑀−1
𝑀
∙(
∙ (𝑛 − 1) + 1) − ( ∙ 𝑛) =
𝑁 𝑁−1
𝑁

𝑛

Emeljünk ki 𝑀 ∙ 𝑁-et:
=𝑀∙

𝑛 𝑀−1
𝑀
∙(
∙ (𝑛 − 1) + 1 − ∙ 𝑛 ) =
𝑁 𝑁−1
𝑁

Végezzük el a szorzást a zárójelen belül:
=𝑀∙

𝑛 𝑀𝑛 − 𝑀 − 𝑛 + 1
𝑀
∙(
+1− ∙𝑛 )=
𝑁
𝑁−1
𝑁

Ezt követően hozzuk közös nevezőre a zárójelben szereplő törteket:
=𝑀∙

𝑛 𝑁𝑀𝑛 − 𝑁𝑀 − 𝑁𝑛 + 𝑁 + 𝑁 ∙ (𝑁 − 1) − (𝑁 − 1) ∙ 𝑀 ∙ 𝑛
∙(
)=
𝑁
𝑁 ∙ (𝑁 − 1)

Végezzük el a zárójelen belüli szorzásokat:
=𝑀∙

𝑛 𝑁𝑀𝑛 − 𝑁𝑀 − 𝑁𝑛 + 𝑁 + 𝑁 2 − 𝑁 − 𝑁 ∙ 𝑀 ∙ 𝑛 + 𝑀 ∙ 𝑛
∙(
)=
𝑁
𝑁 ∙ (𝑁 − 1)

Ezután néhány tag kiesik:
=𝑀∙

𝑛 −𝑁𝑀 − 𝑁𝑛 + 𝑁 2 + 𝑀 ∙ 𝑛
∙(
)=
𝑁
𝑁 ∙ (𝑁 − 1)

A zárójelben szereplő tört számlálója átírható a következőképpen:

=

𝑛 ∙ 𝑀 (𝑁 − 𝑀)(𝑁 − 𝑛)
∙
=
𝑁
𝑁(𝑁 − 1)

Majd a szorzat második tagját írjuk át 2 tört szorzatára a következőképpen:
=

𝑀
𝑀
𝑁−𝑛
∙ 𝑛 ∙ (1 − ) ∙ (
)
𝑁
𝑁
𝑁−1

Ezáltal megkaptuk a bizonyítandó állítást.
Visszatevéses mintavétel[2]
Visszatevéses mintavételről abban az esetben beszélünk, ha minden egyes húzás előtt az
előzőleg kihúzott mintaelemet visszatesszük, tehát ebben az esetben egy személyt akár több
alkalommal is kisorsolhatunk. Véges populációk esetén jelentős különbség van a visszatevéses,
illetve a visszatevés nélküli mintavétel között, azonban aszimptotikus esetben, ha a populáció
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mérete elég nagy, mondhatni végtelen, akkor nem lesz jelentős eltérés a kétféle mintavételi mód
által kapott eredmények között.
Legyen p azon személyek aránya, akik a populáció első részhalmazába tartoznak, 1-p pedig
azoké, akik a második részhalmazba. Ekkor annak a valószínűsége, hogy n elemű minta esetén
pontosan k személyt választottunk ki az első részhalmazból, binomiális eloszlású n és p
paraméterekkel, amely valószínűséget a következőképpen számolhatunk ki:
𝑛
𝑃(𝑌 = 𝑘) = ( ) 𝑝𝑘 ∙ (1 − 𝑝)𝑛−𝑘
𝑘

Indikátor eloszlás [2]
Az indikátor eloszlást egy konkrét példán keresztül szeretném elmagyarázni:
Tekintsünk egy közvélemény-kutatást, melynek során egy adott jelölt támogatottságát
szeretnénk felmérni. Legyen Yi egy indikátorváltozó, amely 1 értéket vesz fel, ha a
megkérdezett személy az adott jelöltet támogatja, 0-t pedig akkor, ha más jelöltet támogat.
Továbbá azt is tudjuk, hogy a vizsgált jelöltet az emberek p-ed része támogatja. Az indikátor
eloszlást más néven Bernoulli eloszlásnak is szokás nevezni.
A szakdolgozat későbbi részeiben sok példa esetén fogom az indikátor eloszlást használni.
Az Yi indikátorváltozó várható értékét a várható érték definíciója alapján a következőképpen
határozhatjuk meg:
𝐸(𝑌𝑖 ) = 1 ∙ 𝑝 + 0 ∙ (1 − 𝑝) = 𝑝

A szórásnégyzetét pedig a várható érték definíciója alapján így lehet meghatározni:
𝐷 2 (𝑌𝑖 ) = 𝐸(𝑌𝑖 2 ) − 𝐸 2 (𝑌𝑖 ) = 12 ∙ 𝑝 + 02 ∙ (1 − 𝑝) − 𝑝2 = 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)

Az indikátor eloszlás kapcsolata a binomiális eloszlással
Legyen 𝑌 = ∑𝑛𝑖=1 𝑌𝑖
Ekkor Y binomiális eloszlású.
A binomiális eloszlás várható értékét kiszámíthatjuk az indikátor eloszlás várható értékének
segítségével:
𝑛

𝑛

𝐸(𝑌) = ∑ 𝐸(𝑌𝑖 ) = ∑ 𝑝 = 𝑛 ∙ 𝑝
𝑖=1

𝑖=1

A binomiális eloszlás szórásnégyzetét hasonlóképpen, az indikátor eloszlás szórásnégyzetének
segítségével meghatározhatjuk:
12

𝑛

𝐷

2 (𝑌)

𝑛
2

= ∑ 𝐷 (𝑌𝑖 ) = ∑ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝) = 𝑛 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)
𝑖=1

𝑖=1

Rétegzett mintavétel [2] [7]
Rétegzett mintavétel esetén a populációt diszjunkt részhalmazokra bontjuk, melyeket
nevezzünk rétegeknek. Ha egy ország lakosságából mintát veszünk, akkor egy lehetséges
eljárás a városok szerinti rétegezés. Ezen mintavétel során első lépésben definiáljuk a populáció
rétegeit, majd egyszerű véletlen mintavételt használva, külön-külön mintákat veszünk az egyes
rétegekből. Ezen minták segítségével becslést tudunk adni a vizsgált jelölt támogatottságára az
egyes rétegeken belül, majd pedig a rétegenkénti támogatottságokból a teljes populációra
vonatkozóan.
A rétegezés célja, hogy a minta jobban reprezentálja a populációt valamilyen változó szerint.
Emiatt arra számítunk, hogy pontosabb becslést tudunk adni a választáson egy jelölt
támogatottságára, hiszen valószínűsíthetően nem ugyanolyan arányban szavaznának a jelöltre
minden egyes városban.
A kétlépcsős rétegzett mintavétel [1]
Kétlépcsős rétegzett mintavételről akkor beszélünk, amikor a mintavétel két lépésben zajlik.
Első lépésben meghatározzák, hogy mely települések azok, amelyek lakosságából mintákat
fognak venni, második lépésben pedig a kiválasztott településekről vesznek mintát.
A gyakorlatban a kétlépcsős rétegzett mintavétel jellemzően így szokott zajlani:
Az első lépcső során az ország településeit méretük szerint 3-10 csoportba sorolják, amelyből
Budapest egy önálló csoportot alkot. A különböző országrészekben élő emberek véleménye
még hasonló méretű települések esetén is eltérhet, ezért az országot 5-10 régióra szokták
osztani. Vagyis egy rétegbe kerülnek a hasonló lakosságú, illetve elhelyezkedésű települések.
Viszont a közvélemény-kutatás lefolytatása nem lenne gazdaságos, ha túl sok településről
kerülnének emberek a mintába, ezért első lépésben minden rétegből kiválasztanak néhány
települést. A nagyobb népességű településeket tartalmazó rétegekből általában 1, a kisebb
népességűekből 3-5 települést szoktak kiválasztani. A rétegenkénti mintanagyságot pedig úgy
határozzák meg, hogy az arányos legyen az adott település lakosságának populációbeli
arányával.
A részminták mérete
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A mintavétel megkezdése előtt fontos eldönteni, hogy mekkorák legyenek a rétegenként vett
részminták. Erre többféle módszer is létezik.
A módszerek ismertetése során a következő jelöléseket fogom használni:







M: a populáció rétegeinek a száma
N1, N2 , … N𝑀 : az egyes rétegek elemszáma
∑𝑀
𝑗=1 N𝑗 = N, vagyis a populáció elemszáma: N
n: a minta nagysága
n𝑖 : az i. rétegből vett részminta mérete
𝑝𝑖 : a vizsgált jelölt támogatottságának aránya az i. rétegen belül, vagyis
𝑝𝑖 =



𝑎 𝑗𝑒𝑙ö𝑙𝑡 𝑡á𝑚𝑜𝑔𝑎𝑡ó𝑖𝑛𝑎𝑘 𝑎 𝑠𝑧á𝑚𝑎 𝑎𝑧 𝑖. 𝑟é𝑡𝑒𝑔𝑏𝑒𝑛
𝑎𝑧 𝑖.𝑟é𝑡𝑒𝑔𝑏𝑒𝑛 𝑙é𝑣ő 𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎

𝜎𝑖 : i. réteg szórása
Az általunk vizsgált esetekben 𝜎𝑖 = √𝑝𝑖 (1 − 𝑝𝑖 ),
mivel azt vizsgáljuk, hogy az egyes rétegeken belül az egyes emberek
támogatják-e a vizsgált jelöltet, vagy nem. Tehát a 𝑝𝑖 paraméterű indikátor
eloszlás szórását kell meghatároznunk, amelyet megkaphatunk az 1.1.4-es
alfejezetben levezett módon.

A módszerek
1. arányos elosztás
Arányos elosztás esetén a célunk az, hogy minden egyes rétegből vett részminta mintabeli
aránya, illetve a réteg elemszámának populációbeli aránya megegyezzen.
Tehát:

𝑛𝑖
𝑛

=

𝑁𝑖
𝑁

Továbbá az i-edik rétegből vett minta elemszámát a következőképpen kapjuk meg: 𝑛𝑖 = 𝑛 ∙

𝑁𝑖
𝑁

2. Egyenletes elosztás
Egyenletes elosztás esetén az arányos elosztással ellentétben nem vesszük figyelembe az egyes
rétegek elemszámának populációbeli arányát, hanem minden egyes rétegből ugyanakkora
mintát veszünk.
𝑁

Tehát: 𝑛𝑖 = 𝑀
3. Neyman-féle optimális elosztás
Jelen esetben az i. rétegből vett minta elemszáma:
𝑛𝑖 = 𝑛 ∙
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𝑁𝑖 ∙ 𝜎𝑖
∑𝑀
𝑖=1 𝑁𝑖 ∙ 𝜎𝑖

Az optimális elosztás alkalmazásához előzetes ismeretekre van szükség a rétegek szórására
vonatkozóan, tehát szükséges, hogy valami alapján tudjuk a szórást becsülni. Például, ha egy
jelölt támogatottságát szeretnénk felmérni a választáson, akkor hasznos lehet, ha tudjuk, hogy
az előző választáson milyen eredményt ért el, vagy vannak korábbi felmérések a
támogatottságára vonatkozóan.
1.2. Standard hibák a felmérések során [12]
Standard hiba, azaz a mintaátlag szórása
Legyenek 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 független, azonos eloszlású minta. Ekkor:
𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛
𝐷(𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛 ) √𝑛 ∙ 𝐷2 (𝑋1 ) 𝐷(𝑋1 )
𝜎
𝑆𝐻 = 𝐷 (
)=
=
=
=
𝑛
𝑛
𝑛
√𝑛
√𝑛
Az első átalakítás során a következő tulajdonságot használtuk fel:


𝐷(𝑐𝑋) = |𝑐| ∙ 𝐷(𝑋), ahol c tetszőleges valós szám

A második átalakítás során pedig a következő tulajdonságokat:


ha 𝑋𝑖 és 𝑋𝑖 eloszlása megegyezik, akkor 𝐷(𝑋𝑖 ) = 𝐷(𝑋𝑗 )



𝐷(𝑋𝑖 + 𝑋𝑗 ) = √𝐷2 (𝑋𝑖 ) + 𝐷2 (𝑋𝑗 ), ha 𝑋𝑖 és 𝑋𝑗 függetlenek
A standard hiba felső határa

Tekintsünk egy választást, amelyen 2 jelölt indul. A vizsgált jelöltet minden egyes
megkérdezett ember p valószínűséggel támogatja. Ahogyan azt a korábban láttuk, a populáció
szórásnégyzetét a következőképpen számíthatjuk ki: 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)
1

1

𝑝 ∙ (1 − 𝑝) akkor maximális, ha 𝑝 = 2 , vagyis ekkor 𝑝 ∙ (1 − 𝑝) = 4
Ezt felhasználva a standard hiba felsőhatárára a következő képletet kapjuk, amely kizárólag a
mintanagyságtól függ:
𝑝 ∙ (1 − 𝑝)
0,25 0,5
1
=√
≤√
=
=
𝑛
𝑛
√𝑛
√𝑛 2 ∙ √𝑛
𝜎

Rétegzett mintavétel standard hibája [2][13]
Rétegzett mintavétel esetén a standard hibát a következő képlettel számíthatjuk ki:
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𝑀

𝑁𝑖 2 𝜎𝑖 2
𝑆𝐻 = √∑ ( ) ∙
𝑁
𝑛𝑖
𝑖=1

ahol: 𝑁𝑖 : i. réteg elemszáma
N: a populáció elemszáma
𝑛𝑖 : az i-edik rétegből vett minta elemszáma
𝜎𝑖 2 : az i-edik réteg szórásnégyzete
A standard hiba levezetése arányos elosztás esetén
A rétegzett mintavétel standard hibájának képletét vezessük le az arányos elosztás esetére,
amikor a következő teljesül:

𝑛𝑖
𝑛

=

𝑁𝑖
𝑁

A standard hiba meghatározásához első lépésben vezessük be az 𝑋𝑖𝑗 indikátorváltozó.
𝑋𝑖𝑗 = 1, ha a j. személy az i. rétegből támogatja a jelöltet
𝑋𝑖𝑗 = 0, ha valamelyik másik jelöltet támogatja
Továbbá legyen 𝑝𝑖 azon személyek aránya az i. rétegben, akik az adott jelöltet támogatják.
Vegyük észre, hogy 𝑋𝑖𝑗 binomiális elosztást követ: 𝑋𝑖𝑗 ~𝐵𝑖𝑛(𝑛𝑖 , 𝑝𝑖 )
𝑋𝑖𝑗 és 𝑋𝑘𝑙 akkor függetlenek, ha i≠k, vagyis a személyek nem ugyanabba a rétegbe tartoznak.
Jelöljük p-vel a populációs részarányt, vagyis azon személyek arányát a teljes populáción belül,
akik a vizsgált jelöltet támogatják. Ezt kiszámíthatjuk úgy, hogy rétegenként kiszámítjuk a jelölt
támogatottságát, az adott réteg elemszámának, és a jelölt rétegbeli támogatottságának a
szorzataként, majd a rétegenkénti támogatottságokat összegezzük, végül a kapott összeget
elosztjuk a populáció elemszámával.
1

𝑝 = 𝑁 ∑𝑀
𝑖=1 𝑁𝑖 𝑝𝑖 =
Mivel arányos elosztást alkalmazunk, vagyis

𝑛𝑖
𝑛

=

𝑁𝑖
𝑁

, a képletet a következőképpen átírhatjuk:

1

= 𝑛 ∑𝑀
𝑖=1 𝑛𝑖 𝑝𝑖
1

𝑛

𝑖
Továbbá 𝑋 = 𝑛 ∑𝑀
𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑋𝑖𝑗 torzítatlan becslés p-re.

Következő lépésben határozzuk meg a becslés szórásnégyzetét. Ehhez első lépésben induljunk
ki a szórásnégyzet definíciójából.
2

𝐷2 (𝑋) = 𝐸(𝑋 − 𝐸(𝑋)) =
1

𝑛𝑖
X helyébe írjuk be 𝑛 ∑𝑀
𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑋𝑖𝑗 -t, illetve 𝐸(𝑋) helyébe írjuk be X várható értékét, ami
1
𝑛

∑𝑀
𝑖=1 𝑛𝑖 𝑝𝑖 , mivel X binomiális leoszlású:
1

1

𝑛

2

𝑀
𝑖
= 𝐸 (𝑛 ∑𝑀
𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑋𝑖𝑗 − 𝑛 ∑𝑖=1 𝑛𝑖 𝑝𝑖 )) =

16

1

Következő lépésben emeljünk ki 𝑛-et:
𝑛𝑖

𝑀

1

2

𝑀

𝐸( (∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗 − ∑ 𝑛𝑖 𝑝𝑖 )) =
𝑛

𝑖=1 𝑗=1

𝑖=1
1

Mivel 𝐸(𝑐 · 𝑋) = 𝑐 · 𝐸(𝑋), ahol c konstans, így 𝑛-et kiemelhetünk. Mivel itt a várható érték
1

négyzetét számoljuk ki, ezért 𝑛2 lett kiemelve:
=

𝑀

1

2

𝑀

𝐸(∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗 − ∑ 𝑛𝑖 𝑝𝑖 ) =

𝑛2

=

𝑛𝑖

𝑖=1 𝑗=1

1
𝑛2

𝑀

𝑖=1

𝑛𝑖

𝐸(∑(∑ 𝑋𝑖𝑗 − 𝑛𝑖 𝑝𝑖 )) 2 =
𝑖=1 𝑗=1

Az első szumma jelet kihozzuk a várható érték elé:
=

𝑛2

2

𝑛𝑖

𝑀

1

∑ 𝐸(∑ 𝑋𝑖𝑗 − 𝑛𝑖 𝑝𝑖 ) =
𝑖=1

𝑗=1

Mivel 𝑋𝑖𝑗 binomiális eloszlású 𝑛𝑖 és 𝑝𝑖 paraméterekkel:
=

1
𝑛2

𝑀

∑ 𝑛𝑖 𝑝𝑖 (1 − 𝑝𝑖 )
𝑖=1

Vegyük észre, hogy az így kapott eredmény ugyanaz, mint az 1.2.3. fejezetben ismerettett
standard hiba, csupán néhány átalakítást kell elvégezni, hogy arra az alakra hozzuk:
𝑐

𝑐

𝑖=1

𝑖=1

𝑐

𝑐

𝑖=1

𝑖=1

𝑛𝑖 2 𝑝𝑖 (1 − 𝑝𝑖 )
𝑁𝑖 2 𝜎𝑖 2
∑ 𝑛𝑖 𝑝𝑖 (1 − 𝑝𝑖 ) = ∑ 2 𝑝𝑖 (1 − 𝑝𝑖 ) = ∑( )
= ∑( )
𝑛2
𝑛
𝑛
𝑛𝑖
𝑁 𝑛𝑖
1

𝑛𝑖

Az átalakítások során első lépésben bevittem 𝑛2 -et a szummajel mögé, majd beszoroztam és le is
osztottam 𝑛𝑖 -vel. Egyenletes eloszlás esetén

𝑛𝑖
𝑛

=

𝑁𝑖
𝑁

, továbbá a személyenként vett

támogatás/nem támogatás indikátor eloszlású, melynek szórásnégyzete 𝑝𝑖 (1 − 𝑝𝑖 ).

1.3. A centrális határeloszlás tétel [8]
Tétel: Legyenek X1 , X2 , … , X𝑛 független, azonos eloszlású valószínűségi változók, továbbá
tegyük fel, hogy D2 (𝑋) = 𝜎 2 véges, és E(𝑋𝑖 ) = 𝑚.
Ekkor:
𝑋1 +𝑋2 +⋯+𝑋𝑛 −𝑛∙𝑚

𝑃(

√𝑛∙𝜎

𝑛→∞

< 𝑧) →

𝞥(z),
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ahol 𝞥 a standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye.
A centrális határeloszlás tétel alkalmazása [16]
A centrális határeloszlás-tétel segítségével meg tudjuk határozni, hogy ahhoz, hogy egy
közvélemény-kutatás során egy előre megadott pontosságot el szeretnénk érni valamekkora
valószínűséggel, akkor ahhoz mekkora mintanagyság szükséges.
Ezen dolgok szemléltetésére szeretném a következő feladatot ismertetni:
A feladat: Legalább hány embert kell megkérdezni egy közvélemény-kutatás során, ha egy
adott párt támogatottságát legalább 95%-os valószínűséggel 0,01-nél kisebb eltéréssel
szeretnénk megbecsülni?
A megoldás:
Legyen Xi egy indikátorváltozó, mely 1 értéket vesz fel, ha az adott személy az általunk vizsgált
pártot támogatja, 0 értéket vesz fel akkor, ha más pártot támogat.
Továbbá legyen 𝑃(𝑋𝑖 = 1) = 𝑝 és 𝑃(𝑋𝑖 = 0) = 1 − 𝑝
Ekkor:
E(𝑋𝑖 ) = 𝑝
𝐷2 (𝑋𝑖 ) = 𝑝(1 − 𝑝)
A feladat leírása alapján a következőt írhatjuk fel:
𝑃 (|

∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖
− 𝑝| ≤ 0,01) ≥ 0,95
𝑛

Most hozzuk olyan alakra, hogy használni tudjuk a centrális határeloszlás tételt.
Első lépésben tüntessük el az abszolút érték jelet:
∑𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖

𝑃 (|

𝑛

− 𝑝| ≤ 0,01)= 𝑃 (−0,01 ≤

∑𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖 −𝑛∙𝑝
𝑛

≤ 0,01)=

Ezt követően szorozzunk be √𝑛-nel, és osszunk el √𝑝(1 − 𝑝)-vel:
−0,01∙√𝑛

= 𝑃(

√𝑝(1−𝑝)

≤

(∑𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖 −𝑛∙𝑝)∙√𝑛
𝑛∙√𝑝(1−𝑝)

Most pedig egyszerűsítsünk √𝑛-nel:
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≤

0,01∙√𝑛
√𝑝(1−𝑝)

)=

−0,01∙√𝑛

= 𝑃(

√𝑝(1−𝑝)

≤

∑𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖 −𝑛∙𝑝
√𝑛∙√𝑝(1−𝑝)

≤

0,01∙√𝑛

)=

√𝑝(1−𝑝)

Tehát sikerült olyan alakra hoznunk, hogy használhassuk a centrális határeloszlás tételt:
−0,01 ∙ √𝑛
0,01 ∙ √𝑛 𝑛→∞
0,01 ∙ √𝑛
−0,01 ∙ √𝑛
= 𝑃(
≤𝑧≤
) → 𝞥(
) − 𝞥(
)=
√𝑝(1 − 𝑝)
√𝑝(1 − 𝑝)
√𝑝(1 − 𝑝)
√𝑝(1 − 𝑝)
Felhasználjuk, hogy 𝞥(−𝑥) = 1 − 𝞥(𝑥)
0,01 ∙ √𝑛
= 2 ∙ 𝜱(
) − 1 ≥ 0,95
√𝑝(1 − 𝑝)
Vagyis:
0,01 ∙ √𝑛
𝜱(
) ≥ 0,975
√𝑝(1 − 𝑝)
0,01 ∙ √𝑛
√𝑝(1 − 𝑝)

≥ 1,96

Rendezzük n-re:
2

1,96 ∙ √𝑝(1 − 𝑝)
1,962 ∙ 𝑝(1 − 𝑝)
𝑛≥(
) =
0,01
0,012
1

𝑝(1 − 𝑝) maximális, ha 𝑝 = 2
Vagyis
𝑛≥

1
1,962 ∙ 4
0,012

≈ 9604

Vagyis legalább 9604 embert kell megkérdezni.
Ezen feladat esetén a maximális eltérés 0,01 volt, illetve a szórást nem ismertük, ezért a szórás
1

maximális értékével, vagyis 4 –el számoltunk.
Tehát, ha nem a konkrét feladatot nézzük, akkor a szükséges mintanagyságra a következő
becslést adhatjuk, ha adott pontosságot 95%-os valószínűséggel szeretnénk elérni:
𝑛≥

1,962 ∙ 𝜎
𝑒𝑙𝑡é𝑟é𝑠 2
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A képletből jól látható, hogy a nagyobb pontosság eléréshez nagyobb mintanagyság szükséges.
Ha az eltérés értéke kisebb, vagyis pontosabb eredményt szeretnék, akkor ennek a négyzete is
kisebb szám lesz, tehát a számlálót egy kisebb számmal osztjuk, tehát eredményül egy nagyobb
szükséges mintaelemszámot kapunk.

1.4. Konfidenciaintervallumok [9]
Definíció:
Konfidenciaintervallum: Olyan intervallum, amely legalább 1-α valószínűséggel tartalmazza
a paramétert minden υ értékre, ahol υ a paramétertér eleme.
Legyenek X1, X2 , … , X 𝑛 ~ N(m,𝞂2) független minta, α>0 valós szám. Tegyük fel, hogy a szórást
ismerjük, ekkor a kétoldali, (1-α)-megbízhatóságú konfidenciaintervallum a várható értékre:

𝑥1 +𝑥2 +⋯+𝑥𝑛
𝑛

± 𝑢1-α/2∙

𝜎
√𝑛

ahol 𝑢1−α/2 az 1 − α/2 kvantilis.
Bizonyítás [2] [10] [11]
Tekintsük a centrális határeloszlás tételt:
𝑃(

𝑥1 +𝑥2 +⋯+𝑥𝑛 −𝑛∙𝑚
√𝑛∙𝜎

𝑛→∞

< 𝑢1−α/2 ) →

𝞥(𝑢1−α/2)

A standardizált összeget egyszerűsítsük n-nel:
𝑃(

𝑥1 +𝑥2 +⋯+𝑥𝑛
−𝑚
𝑛
𝜎
√𝑛

𝑛→∞

< 𝑢1−α/2 ) →

𝞥(𝑢1−α/2 )

Továbbá teljesül a következő összefüggés:
𝑥1 +𝑥2 +⋯+𝑥𝑛
−𝑚
𝑛
𝜎
√𝑛

𝑃 (−𝑢1−α/2 <
Szorozzuk be

𝜎
√𝑛

𝑃 (−

< 𝑢1−α/2 ) =1-α

-nel, majd vonjuk ki belőle a mintaátlagot:
𝑥1 +𝑥2 +⋯+𝑥𝑛
𝑛

− 𝑢1−α ∙
2

𝜎
√𝑛

< −𝑚 < −

𝑥1 +𝑥2 +⋯+𝑥𝑛
𝑛

+ 𝑢1−α ∙
2

𝜎
√𝑛

) =1-α

Ezután szorozzuk be -1-gyel:
𝑥1 +𝑥2 +⋯+𝑥𝑛

𝑃(

𝑛

− 𝑢1−α ∙
2

𝜎
√𝑛

<𝑚<
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𝑥1 +𝑥2 +⋯+𝑥𝑛
𝑛

+ 𝑢1−α ∙
2

𝜎
√𝑛

) =1-α

Ezáltal megkaptuk a várható értékre vonatkozó (1-α) megbízhatóságú konfidenciaintervallumot:
𝑥1 +𝑥2 +⋯+𝑥𝑛
𝑛

± 𝑢1-α/2∙

𝜎
√𝑛

Vagyis a 95%-os megbízhatóságú konfidenciaintervallum:
𝑥1 +𝑥2 +⋯+𝑥𝑛
𝑛

Mivel 𝑢0,975~1,96, továbbá SH=

𝜎

√𝑛

± 𝑢0,975∙

𝜎
√𝑛

, a 95%-os konfidenciaintervallumot a populációs

részarányra a következőképpen is felírhatjuk:
𝑝̂ ± 1,96 ∙ 𝑆𝐻,
ahol 𝑝̂ a populációs részarány becslése.

1.5. Véges populációs korrekció [14]
Ahogyan ezt az 1.2.1. alfejezetben láthattuk, egyszerű véletlen mintavétel esetén a standard
hibát a következőféleképpen számoljuk ki: 𝑆𝐻 =

𝜎
√𝑛

Ez a képlet visszatevéses esetben helyes, azonban a közvélemény-kutatások során visszatevés
nélküli mintavételt használnak, mivel egy személyt nem lenne értelme többször is megkérdezni
a véleményéről.
Ha a minta elemszáma meghaladja a populáció méretének 5%-át, akkor a standard hiba
𝑁−𝑛

korrigálására érdemes használni a véges populációs korrekciós faktort: √ 𝑁−1, ahol N a
populáció elemszáma, n pedig a minta mérete. Abban az esetben viszont, amikor a populáció
mérete viszonylag nagy a mintamérethez képest, akkor a szokásos, 𝑆𝐻 =

𝜎
√𝑛

képlet nyugodtan

𝑁−𝑛

használható, hiszen ezen esetben √ 𝑁−1~1, ezáltal nem vezet jelentős torzításhoz.
Vagyis a standard hibát a következőképpen számíthatjuk ki véges populációk esetén:

𝑆𝐻 =

𝜎
√𝑛

∙√
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𝑁−𝑛
𝑁−1

Ahogyan korábban láttuk, nagyméretű populációk esetén populációs részarányra vonatkozó
95%-os konfidenciaintervallumot a következőképpen számítjuk ki:
𝑝̂ ± 𝑢1-α/2∙

𝜎
√𝑛

A szakdolgozatban tekintett példa során, melyben egy közvélemény-kutatás lefolytatása alatt
minden megkérdezett p valószínűséggel támogatja a vizsgált a jelöltet, a populáció szórását így
számíthatjuk ki: √𝑝 ∙ (1 − 𝑝). Mivel ezen p értéket egy közvélemény-kutatás során nem
ismerjük, legfeljebb becsülni tudjuk, ezért jelöljük a továbbiakban 𝑝̂ -vel.
Tehát jelen példa esetében a 95%-os konfidenciaintervallumot a következőképpen írhatjuk fel:
𝑝̂ ± 𝑢1-α/2∙

√𝑝̂∙(1−𝑝̂)
√𝑛

Azonban véges populációk esetén a populációs részarányra adott 95%-os konfidenciaintervallum képletében megjelenik a véges populációs korrekciós faktor:
𝑝̂ ± 𝑢1-α/2∙

√𝑝̂∙(1−𝑝̂)
√𝑛

𝑁−𝑛

∙ √𝑁−1

Bizonyítás [11]
Egy választás előtt szeretnénk az egyik jelölt támogatottságát felmérni. Legyenek 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛
egy n elemű minta egy N elemű populációból, amelyet visszatevés nélkül vettünk. Legyen N1
azon emberek száma, akik ezt a jelöltet támogatják. Ekkor azon emberek száma, aki más jelöltet
támogatnak N-N1. Tehát a jelölt támogatottságának aránya
jelöltet támogatnak
𝑁1
𝑁

𝑁−𝑁1
𝑁

𝑁1
𝑁

, azon emberek aránya, akik más

. A könnyebb átláthatóság kedvéért vezessük be a következő jelölést:

= 𝑝̂ .

Legyen 𝑋𝑖 egy indikátor változó, amelynek értéke 1, ha a válaszadó támogatja a jelöltet, és 0
ha nem. Legyen 𝑋 = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 . Ekkor az X valószínűségi változó a vizsgált jelölt támogatóinak
a számát adja meg a mintában, amelyet visszatevés nélkül vettünk, tehát hipergeometrikus
eloszlású.
A populációs részarány becsléséhez a kapott összeget el kell osztani a minta elemszámával:
∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖
𝑝̂ =
𝑛
Az X valószínűségi változó várható értéke és szórásnégyzete, a hipergeometrikus eloszlás
várható értékének és szórásnégyzetének korábban levezett képlete alapján:
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𝐸(𝑋) = n ∙
𝐷2 (𝑋) = n ∙

𝑁1
𝑁

∙ (1 −

𝑁1
𝑁

𝑁1
𝑁

=n∙ 𝑝̂

𝑁−𝑛

𝑁−𝑛

) ∙ ( 𝑁−1 ) = n ∙ 𝑝̂ ∙ (1 − 𝑝̂ ) ∙ (𝑁−1)

Ebből gyököt vonva kapjuk az X valószínűségi változó szórását:

𝐷(𝑋) = √n ∙ 𝑝̂ ∙ (1 − 𝑝̂ ) ∙ (

𝑁−𝑛
)
𝑁−1
∑𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖

Ahhoz, hogy megkapjuk a populációs részarány szórását, ki kell számolni 𝐷 (

𝑋

𝐷 (𝑛 ) = 𝐷(𝑝̂ ) =

√n∙𝑝̂∙(1−𝑝̂)∙ (

𝑁−𝑛
)
𝑁−1

𝑛

𝑛

)-t:

𝑁−𝑛

𝑝̂∙(1−𝑝̂)∙ (
)
𝑁−1
=√
𝑛

A számolás során felhasználtuk a következő tulajdonságot:


𝐷(𝑐𝑋) = |𝑐| ∙ 𝐷(𝑋), ahol c tetszőleges valós szám

Tehát 1 − α megbízhatóságú konfidenciaintervallum:
𝑝̂∙(1−𝑝̂)∙ (

𝑝̂ ± 𝑢1-α/2∙ √

𝑁−𝑛
)
𝑁−1

=𝑝̂ ± 𝑢1-α/2∙

𝑛

√𝑝̂∙(1−𝑝̂)
√𝑛

𝑁−𝑛

∙ √ 𝑁−1

1.6. A delta-módszer [2]
Tétel:
Legyen 𝑋𝑛 (𝑛 = 1,2, … )valószínűségi változók egy sorozata, e paraméter. Tegyük fel, hogy
𝑑

√𝑛(𝑋𝑛 − 𝑒) → 𝑌, ahol 𝑌~𝑁(0, 𝜎 2 )
𝑑

Az 1.6.1 tételben, illetve a szakdolgozat további részeiben →-vel az eloszlásbeli konvergenciát
jelöltük.
Továbbá legyen az f valós függvény differenciálható e-ben. Ekkor:
𝑑

√𝑛(𝑓(𝑋𝑛 ) − 𝑓(𝑒)) → 𝑍, ahol 𝑍~𝑁(0, [𝑓′(𝑒)]2 𝜎 2 )
Tétel:
Legyen 𝑋𝑛 (𝑛 = 1,2, … ) k-dimenziós valószínűségi vektorváltozók egy sorozata, e paraméter:
𝑑

√𝑛(𝑿𝑛 − 𝒆) → 𝒀, ahol 𝒀~𝑁(0, ∑)
Továbbá legyen f: ℝ𝒌 → ℝ𝒍 differenciálható e-ben. Ekkor:
𝑑

√𝑛(𝒇(𝑿𝑛 ) − 𝒇(𝒆)) → = 𝒁, ahol 𝒁~𝑁(0,▽ (𝒇)(𝒆) · ∑ ·▽ (𝒇)′(𝒆)),
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ahol ▽ (𝒇) az 𝒇 függvény parciális derivált mátrixa, melynek elemeit a következőképpen
kaphatjuk meg:
▽ (𝒇)(𝑖,𝑗) =

𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑋𝑗

Az 1.6.2. tétel rendkívül hasznos, hiszen nagy mintaméret esetén közelítést tudunk adni a
szórásnégyzetre.
Nézzük is meg, hogy milyen kérdést lehet megválaszolni ezen tétel segítségével:
Az eddigiek során azon eseteket vizsgáltuk, amikor egy választás végeredményét szerettük
volna előre jelezni. Mintát vettük, kiszámoltuk, hogy a mintába került emberek hányadrésze
támogatja a vizsgált jelöltet, illetve hányad része támogat más jelöltet. Ezen feladatok során a
mintaátlag szórásnégyzetének kiszámítására a következő képletet használtuk:

𝑝(1−𝑝)
𝑛

Azonban ez nem minden esetben ilyen egyszerű. Egy választás során nem az számít, hogy ki
az, akit a legtöbb ember támogat, hanem az, hogy a szavazáson megjelent emberek közül kit
támogat a legtöbb ember. Emiatt az embereket a korábbi 2 helyett 3 csoportra bonthatjuk:


a vizsgált jelöltet támogatja (X1)



más jelöltet támogat (X2)



nem fog részt venni a választáson (X3)

(X1 , X2 , X3 )′ multinomiális eloszlású
Vagyis, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki nyeri a választásokat érdemesebb a következő
arányt kiszámolni:
Z1 =

X2
X2 + X3

A delta-módszert az aszimptotikus variancia kiszámítására használhatjuk.
√𝑛𝑿 kovarianciamátrixát a következőképpen írhatjuk fel:
𝑝1 (1 − 𝑝1 )
−𝑝1 𝑝2
−𝑝1 𝑝3
𝑝𝐴 (1 − 𝑝2 )
−𝑝2 𝑝3 )
∑(√𝑛𝑿) = ( −𝑝2 𝑝1
−𝑝3 𝑝1
−𝑝3 𝑝2
𝑝3 (1 − 𝑝3 )
A parciális derivált mátrix elemeit úgy kapjuk meg, ha először X1 , majd utána X2 , végül X3
szerint deriváljuk X

X2
2 +X3

-mat:
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▽ (𝑍1 ) = (0, (𝑝

𝑝𝐵
2
𝐴+ 𝑝𝐵 )

, (𝑝

−𝑝𝐴
2
𝐴+ 𝑝𝐵 )

)’

A mátrix első eleme könnyen adódik, hiszen a kifejezésben nem szerepel az X1 változó, tehát
az X1 szerinti parciális deriváltja 0.
𝜕𝑓

X2 szerinti parciális deriváltja: 𝜕𝑋 =
2

𝜕𝑓

X2 +X3 −X2
(X2 +X3 )2

X3 szerinti parciális deriváltja: 𝜕𝑋 = (X
3

= (X

X3
2
2 +X3 )

−X2
2
2 +X3 )
𝑋3

▽ (X ) = (0, (𝑋

−𝑋2

,

2 (𝑋 𝑋 )2
2+ 𝑋3 )
2+ 3

)’

A parciális deriváltmátrix az 𝐸(𝑿) = 𝒑 helyen kiértékelve:
𝑝3
2
2+ 𝑝3 )

▽ (𝑍1 ) = (0, (𝑝

−𝑝2
2
2+ 𝑝3 )

, (𝑝

)’

𝑉(√𝑛𝑍1 ) =▽ (𝑍1 ) ∑(√𝑛𝑋) ▽ (𝑍1 )′=
A szórásnégyzet kiszámításához a következő 2 mátrixszorzást kell elvégeznünk:
𝑝1 (1 − 𝑝1 )
−𝑝1 𝑝2
𝑝3
−𝑝2
𝑝𝐴 (1 − 𝑝2 )
(0,
,
) ( −𝑝2 𝑝1
(𝑝2+ 𝑝3 )2 (𝑝2+ 𝑝3 )2
−𝑝3 𝑝1
−𝑝3 𝑝2

0
𝑝3
−𝑝1 𝑝3
−𝑝2 𝑝3 ) (𝑝2+ 𝑝3 )2
−𝑝2
𝑝3 (1 − 𝑝3 )
2
((𝑝2+ 𝑝3 ) )

Az első mátrixszorzás elvégzése:
𝑝1 (1 − 𝑝1 )
−𝑝1 𝑝2
−𝑝1 𝑝3
𝑝3
−𝑝2
𝑝2 (1 − 𝑝2 )
−𝑝2 𝑝3 ) =
(0,
,
) ( −𝑝2 𝑝1
(𝑝2+ 𝑝3 )2 (𝑝2+ 𝑝3 )2
−𝑝3 𝑝1
−𝑝3 𝑝2
𝑝3 (1 − 𝑝3 )
−𝑝1 𝑝2 𝑝3
𝑝1 𝑝2 𝑝3 𝑝3 𝑝2 (1 − 𝑝2 )
𝑝3 𝑝2 2 −𝑝3 2 𝑝2
𝑝2 𝑝3 (1 − 𝑝3 )
=(
+
,
+
,
−
)
(𝑝2 +𝑝3 )2 (𝑝2 +𝑝3 )2 (𝑝2 +𝑝3 )2
(𝑝2 +𝑝3 )2 (𝑝2 +𝑝3 )2
(𝑝2 +𝑝3 )2
= (0,

𝑝3 𝑝2
−𝑝2 𝑝3
,
)
2
(𝑝2 +𝑝3 ) (𝑝2 +𝑝3 )2

Az utolsó lépésben a következő átalakításokat végeztük el:


Könnyen látszódik, hogy a mátrix első eleme 0.



A mátrix 2. eleme:
𝑝3 𝑝2 (1 − 𝑝2 )
𝑝3 𝑝2 2
𝑝3 𝑝2 − 𝑝3 𝑝2 2 + 𝑝3 𝑝2 2
𝑝3 𝑝2
+
=
=
2
2
2
(𝑝2 +𝑝3 )
(𝑝2 +𝑝3 )
(𝑝2 +𝑝3 )
(𝑝2 +𝑝3 )2



A harmadik eleme pedig:
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−𝑝3 2 𝑝2
𝑝2 𝑝3 (1 − 𝑝3 ) −𝑝3 2 𝑝2 − 𝑝2 𝑝3 + 𝑝3 2 𝑝2
−
=
(𝑝2 +𝑝3 )2
(𝑝2 +𝑝3 )2
(𝑝2 +𝑝3 )2

=

−𝑝2 𝑝3
(𝑝2 +𝑝3 )2

Az eredményül kapott mátrixszal a második szorzás elvégzése:
0
𝑝3
𝑝3 𝑝2
−𝑝2 𝑝3
𝑝3 2 𝑝2
𝑝2 2 𝑝3
𝑝2 𝑝3 (𝑝2 +𝑝3 )
(𝑝2+ 𝑝3 )2 =
(0,
,
)
+
=
(𝑝2 +𝑝3 )2 (𝑝2 +𝑝3 )2
(𝑝2 +𝑝3 )4 (𝑝2 +𝑝3 )24
(𝑝2 +𝑝3 )4
−𝑝2
2
((𝑝2+ 𝑝3 ) )
=

𝑝2 𝑝3
(𝑝2 +𝑝3 )3
𝑝2 𝑝3
3
2 +𝑝3 )

Vagyis megkaptuk, hogy az aszimptotikus variancia: (𝑝
Az aszimptotikus szórás pedig ennek a négyzetgyöke.

Következő lépésben számítsuk ki az aszimptotikus szórásokat különböző 𝑝2 , illetve 𝑝3 értékek
esetén. Az aszimptotikus mátrixban kiszámoltam az aszimptotikus variancia értékeit azon
esetekben, amikor 𝑝2 és 𝑝3 értékei 0,1 és 0,9 között mozognak. Az fontos, hogy 𝑝2 + 𝑝3 ≤ 1,
a táblázat azon celláiban, ahol a két érték összege meghaladja 1-et, ott 0 szerepel, ezen esetek
nem értelmesek.

1.1. kód. Aszimptotikus standard hibák kiszámítása az R statisztikai programcsomag segítségével.

1.1. táblázat. Aszimptotikus standard hibák különböző 𝑝2 és 𝑝3 értékek esetén.
Forrás: Tamas Rudas: Lectures on Categorical Data Analysis (2018), Springer (page 78, Table 4.1)

Az aszimptotikus szórás jóval magasabb értékeket fel tud venni, mint a korábbiakban használt
1

1

√𝑝(1 − 𝑝) képlet. √𝑝(1 − 𝑝) akkor maximális, ha 𝑝 = 2, vagyis ezen esetben √𝑝(1 − 𝑝) = 2
26

Például, amikor 𝑝2 és 𝑝3 is 0,1-el egyenlő, akkor a szórás kerekített értéke 1,118, ahogyan az
1

1.1 táblázatban látható. Ez az érték több, mint kétszerese a √𝑝(1 − 𝑝)-s képlettel kapható 2 –
es maximális értéknek. A két formula abban az esetben ad azonos értéket, amikor 𝑝2 + 𝑝3 = 1,
vagyis nincs olyan személy, aki nem fog szavazni.
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2. fejezet: Szimulációk, programok egyszerű véletlen mintavétel esetén
A közvélemény-kutatások megbízhatóságának szemléltetése céljából mintavételi szimulációkat
végzek el az R statisztikai programcsomag segítségével. A szimulációk eredményeit
megvizsgálva megnézem, hogy tényleg olyan eredményeket kaptunk-e, amilyenekre
számítottunk.
A szimulációkat végrehajtom sok különféle összetételű populáció, továbbá különböző
mintaméretek esetén, majd értelmezem az eredményeket. Többféle mintavételi módszert
kipróbálok, beleértve az egyszerű véletlen mintavételt, rétegzett mintavételt. Az utóbbinál
azonos populációk esetén végrehajtok több azonos méretű mintavételt ugyanazon populációból
annyi különbséggel, hogy milyen módszerrel lett az egyes rétegek mintaelemszáma
meghatározva. Megvizsgálom, hogy az egyes mintavételek mennyire bizonyultak jónak, illetve
összehasonlítom, hogy a különféle mintavételi módszerekkel kapott eredmények között
mekkora eltérések voltak.
2.1. Szimulációk egyszerű véletlen mintavétel esetén
A feladat
Választások előtt egy jelölt támogatottságát szeretnénk előre jelezni egyszerű véletlen
mintavételt használva. Tegyük fel, hogy adott egy populációnk, és ebben a populációban
minden egyes emberről tudjuk, hogy melyik jelöltre adná le a szavazatát. Továbbá feltesszük,
hogy minden megkérdezett személy válaszol is a kérdésre, és igazat mond. Természetesen ezen
feltételek egy valós közvélemény-kutatás során nem állnak fenn, de jelenleg a mintavételből
eredő hibával foglalkozunk.
A szimulációk során létrehoztam R-ben több különböző összetételű populációt, majd ezen
populációkból különböző méretű mintákat vettem. A populációkban 1-essel jelöltem azt, ha
egy személy az általunk vizsgált jelölte szavazna, 0-val, ha pedig, ha valamelyik másik jelöltre.
Az első szimuláció: Hány szimuláció eredménye esik bele a 95%-os
konfidenciaintervallumba?
Az első szimuláció során 1000 fős egyszerű véletlen mintavételt szimuláltam, egymás után 100
alkalommal megismételve, 9 különböző populáció esetén. Az általam vizsgált jelölt
támogatottsága 10%,20%,…,90% volt. Jelen esetben a populáció méretét végtelennek
tekintettem. Azt vizsgáltam, hogy a 100 szimuláció során, hány alkalommal esett a jelölt
támogatottsága a populációra érvényes 95%-os konfidenciaintervallumba.
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Ehhez első lépésben az R segítségével kiszámítottam a 9 különböző populáció esetén érvényes
95%-os konfidenciaintervallumokat az 1.3.1 fejezetben bemutatott módon.

2.1. kód. Konfidenciaintervallumok kiszámítása 9 különböző populáció és 1000 fős mintanagyság esetén

Ezen intervallumok alsó és felső végpontjait a konfint nevű mátrixba elmentettem. A konfint
mátrix i. sorának 1. eleme tartalmazza a konfidenciaintervallum alsó, a 2. eleme pedig a felső
végpontját, azon populáció esetén, ahol a jelölt támogatottsága i∙10%.

2.1. táblázat. Konfidenciaintervallumok 9 különböző populáció és 1000 fős mintanagyság esetén.

Következő lépésben létrehoztam a tamogatottsag mátrixot, amelyben eltároltam a szimulációs
eredményeket. A mátrix i. oszlopának elemei az i. populációra vonatkoznak.

2.2. kód. 1000 fős mintanagyságú egyszerű véletlen mintavétel szimulációja különböző méretű és összetételű populációk
esetén, majd annak vizsgálata, hogy hány szimuláció eredménye esik bele a 95%-os konfidenciaintervallumokba.
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A kozeli mátrix első 12 sora:

2.2. táblázat. A kozeli mátrix első 12 sora.

Ezt követően létrehoztam a kozeli mátrixot, amelyben a tamogatottsag mátrix azon elemeit 0val tettem egyenlővé, amelyekben a szimulációk eredménye a konfidenciaintervallum
végpontjain kívülre estek. Azaz a kozeli mátrix nem nulla elemei az adott populáció 95%-os
konfidenciaintervallumának végpontjai közé estek.
Ahhoz hogy megkapjam, hogy hány minta esett a 95%-os konfidenciaintervallumok végpontjai
közé, a közeli2 vektorban összeszámoltam a kozeli mátrix nullától különböző elemeit mind a 9
populáció esetén. A közeli2 mátrix i. eleme azon populációra vonatkozik, ahol a vizsgált jelölt
támogatottsága i∙10%-os támogatottságú. A különböző populációk esetén a 95%-os
konfidenciaintervallumok is különbözőek, a mintavételeket pedig ezekhez viszonyítottam. Arra
számítunk, hogy 95 mintavétel fog ezen intervallumok közé esni minden populáció esetén. A
100-100 mintavétel esetén a következő eredményeket kaptuk:

2.1. ábra. A lekérdezés eredménye.

A 2.1. ábrán Jól látható, hogy az eredmények 95 körül mozognak. Azonban a mintavételi hiba
következtében az eredmény nem minden esetben lett 95. Azon populáció esetén kaptuk a
legkisebb számot, ahol 20%-os a jelölt támogatottsága. Ezen esetben 89 szimuláció eredménye
esett a 95%-os konfidenciaintervallumba. 40%-os támogatottság esetén pedig 98 szimuláció
esett bele. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy 20%-os támogatottság esetén kapjuk mindig
a legkisebb, 40% esetén a legnagyobb értéket. A szimulációt megismételve bármely más
támogatottság esetén azonos valószínűséggel kijöhet a legnagyobb, illetve a legkisebb érték, de
arra számítunk, hogy egyik esetben sem fog 95-től jelentősen eltérni ez az érték.

30

A második szimuláció: Hogyan függ össze a pontosság és a mintanagyság?
A második szimuláció során, a 2.1.2 fejezetben végrehajtott szimulációval ellentétben, egy
adott populáció során hajtottam végre egyszerű véletlen mintavételt, amelyben a vizsgált jelölt
támogatottsága 20%. Ebben az esetben a cél annak a vizsgálata volt, hogy a mintaméret
növelésével, mennyivel nőtt a becslés pontossága. Ezen szimuláció esetén a 100 mintavételt
100 különböző mintaméret esetén végrehajtottam, majd több szempont alapján vizsgáltam,
hogy mennyire kaptunk pontos becslést a különböző mintaméretek esetén.
A kipróbált mintaméretek: 100 fő, 200 fő, … , 9900 fő, 10000 fő.
Az első szempont: Hány szimuláció eredménye nem tért el jobban 2
százalékponttal a tényleges támogatottságtól?
Az első vizsgált szempont az volt, hogy a különböző mintaméretek esetén, hány esetben esett
a jelölt támogatottsága 18% és 22% közé.
A tamogatottsag2 mátrixban elmentettem a szimulációs eredményeket. A mátrix j. oszlopában
tároltam el a 100∙j mintanagyságú szimulációkat. Betöltöttem a between függvény
használatához szükséges tidyverse package-et, majd a közel1 mátrixban elmentettem azon
szimulációs eredményeket, amelyek szerint a vizsgált jelölt támogatottsága 18% és 22% közé
esett.

2.3. kód. Egyszerű véletlen mintavétel szimulációja különböző mintaméretek esetén, amennyiben a jelölt támogatottsága
20%. Majd annak vizsgálata, hogy hány szimuláció eredménye esett 18% és 22% közé.

2.2. ábra. A mintaméret növelésével 100 szimulációból hány szimuláció eredménye esett 18% és 22% közé.

31

A közel2 vektor i. eleme azt mutatja, hogy 100∙i elemű minta esetén a mintavételt 100
alkalommal megismételve hány alkalommal esett e jelölt támogatottságának becslése 18% és
22% közé. Ahogyan a 2.2. ábrán jól látható, a kicsi, néhányszáz fős minták esetén a
mintaátlagok egy jelentős része ezen intervallumon kívülre esett. 100 fős minta esetében
mindössze 41 minta esetben kaptunk ilyen arányt, 200 fős minta esetén 53 esetben. Azonban
700 fős minta esetén 86 esetben mértünk ilyen arányt, és az ennél nagyobb minták esetén
minden alkalommal ennél többször esett az arány 18% és 22% közé. Az 1400 fős, és annál
nagyobb minták esetén minden alkalommal 90-nél nagyobb volt ez az arány. Sőt a 2300 fős, és
annál nagyobb mintaméretek esetén szinte mindig 100-ból 100 minta esetén 18% és 22%
közötti arány jött ki. Mindössze 3 olyan minta volt, ahol ezen minták száma 97, 98 vagy 99
volt.
Az eredményeket vizsgálva jól észrevehető, hogy a kisebb mintaméretek esetén a mintaméret
növelése jelentősen javít az eredmények pontosságán. Továbbá látható, hogy az 1000 fős, és
annál nagyobb minták esetén, az esetek túlnyomó többségében nagyon közeli eredményeket
kaptunk. A pontosságot ebben az esetben úgy tekintettük, hogy a jelölt támogatottsága
legfeljebb 2 százalékponttal térjen el a valós támogatottságtól.
Az R-kód könnyedén módosítható, ezáltal a vizsgálttól eltérő összetételű populációk, illetve
mintanagyságok esetén vizsgálható, hogy a vizsgált jelölt támogatottsága a szimulációk
hányadrészében esik bele egy bizonyos intervallumba. Vagyis szemléletes módon segíthet a
mintanagyság meghatározásában, ha egy adott pontosságot el szeretnénk érni.
A második szempont: Melyek a támogatottságra adott legrosszabb becslések?
A másik szempont az eredmények vizsgálatakor az volt, hogy mennyi volt az egyes
mintaméretek esetén a legkisebb és a legnagyobb mért támogatottsága a jelöltnek.
A minmax mátrixba elmentettem az eredményeket. Az i. sor 1. eleme tartalmazza az i∙100
elemű minta minimumát, a 2. a maximumát.

2.4. kód. A szimuláció által kapott legnagyobb, illetve legkisebb érték.
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2.3. ábra. A szimuláció által kapott legnagyobb, illetve legkisebb értékek különböző mintaelemszámok esetén.

A minmax mátrix elemeit egy diagramon ábrázoltam, melyen minden egyes kipróbált
mintanagyság esetén látható a szimulációs eredmények minimuma, és maximuma.
Az ábráról csupán közelítőleg olvasható le, de a mátrix elemit tekintve látható, hogy 100 elemű
minta esetén a 20%-os támogatottságú pártnak 13%-os, és 30%-os támogatottságot is
becsültünk, a mintavételt 100 alkalommal megismételve. Tehát, amennyiben a mintaelemszám
ennyire kicsi, 100 közvélemény-kutatás lefolytatása esetén előfordulhatnak ennyire kiugró
értékek is.
Viszont látható, hogy a mintaelemszám növelésével egyre kevésbé kiugróak ezek az értékek.
A 800 fős mintavételt 100 alkalommal megismételve, a legkisebb mért támogatottság 17%, a
legmagasabb pedig 22,75% volt.
Látható, hogy a kisebb minták esetén a minta 100 fővel való növelése még jelentősen növelheti
a pontosságot, azonban a nagyobb minták esetén egyre kevésbé van ennek hatása. Például 2400
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fős minta esetén 18,33% és 21,7% közötti eredményeket, míg 10000 fős minta esetén 19,03%
és 21,55% közötti eredményeket kaptunk.
Ezen szimulációk eredményei jól mutatják, hogy kis mintaelemszám esetén előfordulnak a
valóságtól jelentősen eltérő eredmények, viszont az elemszám növelésével még a leginkább
eltérő szimulációs eredmények is egyre pontosabb képet adnak a jelölt támogatottságáról.

A harmadik szempont: Hány szimuláció eredménye tért el jelentősen a tényleges
támogatottságtól?
Ezt követően a jelentősen kiugró eredmények számát vizsgáltam. Természetesen eléggé
szubjektív, hogy mit tekintünk jelentősen kiugró értékeknek. Nyilván attól függ, hogy mennyire
szeretnénk az eredményt pontosan megbecsülni.
Viszont sok mindentől függhet, hogy mennyire szeretnénk az eredményt pontosan
megbecsülni. Egy közvélemény-kutatás például, ha van egy, a vizsgálthoz hasonló
támogatottságú jelölt, akkor elképzelhető, hogy nagyobb pontosságra törekedünk, mintha a
többi jelölt támogatottsága várhatóan jelentősen eltér ettől, hiszen az első esetben könnyebben
előfordulhat, hogy a jelöltek támogatottságának sorrendje a mintavétel alapján eltér a
valóságtól.
A kiugro mátrixban elmentetem azon mintákat, ahol a támogatottság 15% és 25% közötti volt.
Természetesen a kód könnyedén módosítható, szóval, ha másfajta pontosságra vagyunk
kíváncsiak, könnyedén átírhatjuk a kódot. A kiugro2 vektorban pedig összeszámoltam, hogy az
egyes mintaméretek esetén hány olyan minta volt, ahol a támogatottság nem esett bele ebbe az
intervallumba.

2.5. kód. Kiugró értékek számának meghatározása az R statisztikai programcsomag segítségével.
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2.4. ábra. A kiugró érékek száma a mintanagyság növelésével.

A 2.4. ábrán, a lekérdezés eredményeit tekintve jól látható, hogy 100 fős minta esetén 18
jelentősen eltérő eredményt kaptunk, azonban a 400 főnél nagyobb minták esetén nem volt
olyan felmérés, ahol a támogatottság nem esett volna 15% és 25% közé.
Ezen eredmények megerősítették az egyéb szempontok szerint végzett szimulációk alapján
levont következtetéseket. Vagyis kis mintaelemszám esetén eléggé pontatlan eredmények is
kijöhetnek, viszont a mintaelemszámokat növelve a pontosság nagyon gyorsan nő kisméretű
minták esetén, és viszonylag gyorsan elér egy, a valóságot jól közelítő szintet.
A szimuláció három szempont szerinti vizsgálata alapján jól látható, hogy egy 1000-2000 fős
minta esetén is viszonylag pontos becslést tudunk adni a jelölt támogatottságára, és nem
feltétlenül szükséges a mintaméret további növelése. A mintaméret további növelése egy
közvélemény-kutatás során jelentősen megnövelné a költségeket, de a pontosságon olyan sokat
nem javítana. Továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy jelen szimulációk esetén csupán a
mintavételi hibákkal foglalkoztunk, és nem vettünk figyelembe egyéb torzításokat, mint például
a nem válaszolás hatása.

Mintavétel véges populációk esetén: A korrekciós faktor hatása észrevehető-e a
szimulációk során?
Ahogyan azt az 1.5. fejezetben láthattuk, véges populációk esetén a következőképpen adhatjuk
meg az 1-α megbízhatóságú konfidenciaintervallumot:
𝑝̂ ± 𝑢1-α/2∙

√𝑝̂∙(1−𝑝̂)
√𝑛

𝑁−𝑛

∙ √𝑁−1

𝑁−𝑛

Tehát a képletben megjelenik a √ 𝑁−1 korrekciós faktor, amelynek segítségével egy szűkebb
konfidenciaintervallumot tudunk megadni. Nagyméretű populációk esetén, amikor a populáció
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𝑁−𝑛

mérete sokszorosa a minta méretének, akkor √𝑁−1 ~1, emiatt a korrekciós faktor használatának
nincsen jelentős hatása, azonban ha a minta mérete nagyobb, mint a populáció elemszámának
az 5%-a, akkor érdemes használni a konfidenciaintervallum kiszámításánál, mivel szűkebb
konfidenciaintervallumot tudunk megadni.
A véges populációs korrekciós faktor hatásának szemléltetésére szimulációkat készítettem egy
10000 fős populációs esetén, ahol a vizsgált jelölt támogatottsága 20%.
Kiszámítottam 20 különböző mintanagyság esetén a 95%-os konfidenciaintervallumokat a
korrekciós faktort használva, illetve anélkül is. A korrigált konfidenciaintervallumokat a
konfint2 mátrixban mentettem el. A mátrix első oszlopában elmentettem ezen intervallumok
alsó, második oszlopában pedig a felső végpontjait. A mátrix i. sora a 200∙i nagyságú mintára
vonatkozó konfidenciaintervallum. A konfint3 mátrixot hasonlóképpen építettem fel, csupán
annyi különbséggel, hogy nem használtam a korrekciós faktort.

2.6. kód. A konfidenciaintervallumok kiszámítása 20 különböző összetételű populáció esetén a korrekciós faktor
használatával, illetve anélkül.
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2.3. táblázat. A konfidenciaintervallumok a korrekciós faktor használata nélkül, illetve annak használatával.

Ezt követően létrehoztam a populációt az R-ben.

2.7. kód. A populáció létrehozása

Összesen 20000 mintavételt hajtottam végre a populáción, melynek eredményeit a
tamogatottsag3 mátrixban mentettem el. 20 különböző mintanagyság esetén 1000-1000
szimulációt futtattam le. A mintanagyságok: 200 fő,400 fő,…,4000 fő. Vagyis a legkisebb
mintanagyság a populáció elemszámának 2%-a, a legnagyobb pedig 40%-a.

2.8. kód. A mintavétel végrehajtás 20 különböző összetételű populáción.
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A szimulációk elvégzése után azt vizsgáltam, hogy a különböző mintaméretek esetén az 1000
mintavétel közül hány esett a szokásos konfidenciaintervallumokba, amelyeknél nem
használtam a korrekciós faktort, illetve a korrigált intervallumokba. A korrekciós faktor egy 1nél kisebb szám, ezáltal egy szűkebb konfidenciaintervallumot tudunk megadni, melynek alsó
végpontja nagyobb, felső végpontja kisebb szám. Abban biztosak lehetünk, a korrigált
intervallumba

legfeljebb

annyi

mintavételt

eredménye

eshet,

mint

a

szokásos

konfidenciaintervallumokba.
A korrekciós faktort használva 95%-os megbízhatóságú konfidenciaintervallumokat
számítottunk ki, emiatt arra számítunk, hogy 1000 mintavételből nagyjából 950 fog a korrigált
intervallumba esni. A szokásos konfidenciaintervallumok hossza nagyobb, tehát ezek valójában
𝑁−𝑛

95%-osnál nagyobb megbízhatóságú intervallumok. Minél nagyobb a mintaméret √𝑁−1 értéke
annál kisebb, tehát annál jobban le tudjuk szűkíteni a konfidenciaintervallumot. Emiatt arra
számíthatunk, hogy kisebb mintaméret esetén kevesebb jelentősége van a korrekciós faktornak,
azonban a mintaméret növelésével egyre jobban nő a jelentősége. Továbbá, hogy a mintaméret
növelésével egyre több mintavétel eredménye fog beleesni a korrekciós faktort nem használó
intervallumokba.
A kozeli3 mátrixban elmentettem azon szimulációk eredményeit, amelyek beleestek a
korrekciós képlet használata nélkül kapott konfidenciaintervallumokba, a mátrix többi értéke 0
maradt. A kozel3 vektorban összeszámoltam ezen mintavételek számát minden mintaméret
esetén. A kozeli4 mátrixban pedig eltároltam a korrigált intervallumokba esett mintavételek
eredményeit ugyanígy eljárva. A kozel4 vektorban összeszámoltam, hogy hány mintavétel
eredménye esett bele a korrigált intervallumokba.

2.9. kód. Azon szimulációk számának meghatározása, amelyek beleesnek a korrekciós faktort nem használó
konfidenciaintervallumokba.
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2.10. kód. Azon szimulációk számának meghatározása, amelyek beleesnek a korrigált konfidenciaintervallumokba.

2.5. ábra. A szimulációk során hány esett bele a normál, illetve a korrigált konfidenciaintervallumokba különböző
mintanagyságok esetén.

A kozel3 és kozel4 vektorokat lekérdezve összevethetjük, hogy hány mintavétel eredménye
esett bele a korrekciós faktort használó, illetve nem használó konfidenciaintervallumokba. Ezen
lekérdezés eredménye a 2.5. ábrán látható. Mindkét vektor i. eleme azt tartalmazza, hogy a
200·i mintanagyságú mintavételt 1000-szer szimulálva hány mintavétel eredménye esett bele
az adott konfidenciaintervallumba. Az eredményeket elnézve jól látható, hogy a korrekciós
faktort használva kapott konfidenciaintervallumokba eső mintavételek száma minden
mintaméret esetén 950 közelében van, minden esetben 935 és 962 között.
A faktort nem használó intervallumok esetén látható, hogy a mintaméret növelésével egyre
több mintavétel eredménye esett bele a konfidenciaintervallumba. 200 fős mintavétel esetén a
faktor még jelentősen nem változtat az intervallum méretén, ekkor 955 mintavétel eredménye
esett bele az intervallumba, azonban 4000 fős mintavételnél ez a szám 991 volt. Ezen
intervallumok valójában 95%-nál nagyobb megbízhatóságú konfidenciaintervallumok, ezáltal
arra számítunk, hogy 950-nél több megfigyelés fog beleesni ezen intervallumokba. A 20
mintanagyság esetén mindössze 2 esetben, a 400 fős, illetve a 600 fős mintanagyság esetén volt
950-nél kevesebb ezen mintavételek száma. Azonban az 1600 fős és annál nagyobb
mintaméretek esetén jelentősen több mintavétel eredménye esett bele ezen intervallumokba, 14
mintaméret esetén minden esetben legalább 969 ilyen mintavétel volt.
2.2. A CHT függvény
A szakdolgozat elméleti részének 1.3.1. fejezetében bemutattam egy konkrét feladat
levezetését, amelyben a centrális határeloszlás tétel alkalmazásával határoztam meg szükséges
mintanagyságot. A feladat megoldása viszonylag hosszadalmas, ezért készítettem egy Rfüggvényt, amely könnyedén kiszámítja a szükséges mintanagyságot.
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A függvény: cht(tamogatottsag1,valoszinuseg,elteres)
tamogatottsag1: a vizsgált párt támogatottsága
valoszinuseg: mekkora valószínűséggel essen bele a megadott intervallumba
elteres: mekkora legyen az eltérés, amit adott valószínűséggel megengedünk
A valóságban természetesen a párt támogatottságát nem ismerjük, mivel éppen ezt akarjuk
becsülni. A bemutatott feladatban maximális szórás esetében számoltunk, ami akkor következik
be, ha a párt támogatottsága 0,5. Azonban azért, hogy pontosabb képet kapjunk a
megbízhatóságról, a későbbiekben egyéb értékeket is kiszámítunk a szakdolgozatban.

2.11. kód. A CHT függvény leprogramozása, amely segítségével egy adott pontosság eléréséhez meg tudjuk határozni a
szükséges mintanagyságot.

A mintafeladatban keresett mintaelemszámot az R-függvény segítségével, a hosszú számítás
helyett ilyen könnyedén megkapjuk:

2.6. ábra. A CHT függvény által adott eredmény a korábban bemutatott feladatra.

Ezt követő lépésben vizsgáljuk meg a pontosság és mintanagyság kapcsolatát a cht függvény
által végzett számítások segítségével.
A mintanagysagok mátrixban elmentettem, hogy bizonyos támogatottságú párt esetén mekkora
mintanagyság szükséges ahhoz, hogy az adott pontosságot 95%-os valószínűséggel elérjünk.

2.12. kód. Annak kiszámítása, hogy különböző támogatottság esetén, adott pontosság eléréséhez mekkora mintanagyság
szükséges.

A kiszámított mátrix elemeit a következő táblázat tartalmazza:
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2.4. táblázat. Különböző támogatottság esetén, adott pontosság eléréséhez mekkora mintanagyság szükséges.

Mivel indikátor eloszlás esetén a szórásnégyzet 𝑝(1 − 𝑝), emiatt nem meglepő, hogy p és 1-p
támogatottságok esetén kapott mintanagyságok egyenlők. A mintafeladat megoldása az első sor
5. eleme. Itt a 0,01-es eltérés azt jelenti, hogy 9604 embert megkérdezve az 50%-os
támogatottságú párt támogatottsága 95%-os valószínűséggel 49% és 51% közé esik, amely
lényegében a 95%-os konfidenciaintervallum. A mátrix bármely elemét hasonló módon
értelmezhetjük.
A mintanagysagok mátrix alapján is jól látható, hogy minden egyes oszlop 10. elemétől, alulról
felfelé haladva a pontosság 0,01-el való javításához a mintanagyságot egyre nagyobb
mértékben kell növelni. Ahhoz, hogy ne fejben kelljen kiszámolnunk a különbségeket,
létrehoztam a novekedes mátrixot, amelyben a mintanagysagok mátrix i. sorának elemeiből
kivontam az i+1. sorának elemit.

2.13. kód. Annak kiszámítása, hogy a pontosság 0,01-es növeléséhez mennyivel kell növelni a mintanagyságot.

Így kaptunk egy 9-szer 9-es mátrixot:

2.5. táblázat. A pontosság 0,01-es növeléséhez mennyivel szükséges növelni a mintanagyságot különböző támogatottságok és
pontosság esetén.
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A 2.5. táblázat i. sorának elemei azt mutatják, hogy adott támogatottságú párt esetén, az adott
pontosság eléréséhez mennyivel nagyobb mintát kell venni, mintha 0,01-el nagyobb eltérést
engedtünk volna meg.
Tehát 50%-os támogatottságú párt esetén, ha az eltérés maximuma 0,09, akkor kerekítve 23mal nagyobb elemszámú mintát kell venni, mintha az eltérés 0,1 lett volna.
Nagyon jól látható, hogy a táblázat alsó soraiban alig kell növelni a mintanagyságot, hogy a
becslés pontosságát 0,01-el javítsuk, azonban ha egyre feljebb lévő sort nézünk, a szükséges
mintanagyság növekedése egyre nagyobb. A táblázat legelső sorában viszont már hatalmas
számok szerepelnek, 50%-os támogatottságú párt esetén 7203-mal kell növelni a
mintanagyságot a 0,01-el javuló becsléshez.
Tehát megállapíthatjuk, hogy egy bizonyos szintig a mintanagyság minimális növelésével is
jelentősen javul a pontosság, viszont egyre közelebb haladva a pontos értékhez, ezen javulás
eléréséhez a szükséges mintaelemszám növekedés egyre nagyobb. Ha viszont a becslésünk
pontossága már nagyon jó, akkor egy minimális javuláshoz is nagyon meg kell növelni a
mintanagyságot.
1

Következő lépésben a 𝑝 = 2 esetet vizsgáltam, vagyis amikor a párt támogatottsága 50%. Ekkor
az 50%-os támogatottságú párt esetén vetettem össze a pontosságokat azzal, hogy hány
százalékos konfidenciaintervallumokat vizsgáltunk. A szükséges mintanagyságokat a
mintanagysagok2 mátrixban mentettem el.

2.14. kód. Annak kiszámítása, hogy adott pontosság eléréséhez mekkora mintanagyság szükséges, különböző megbízhatóságú
konfidenciaintervallumok esetén.

2.6. táblázat. Adott pontosság eléréséhez mekkora mintanagyság szükséges, különböző megbízhatóságú
konfidenciaintervallumok esetén
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Ahogyan a 2.5. és 2.6. táblázatok összehasonlításából láthatjuk, a mintanagysagok2 mátrix 1.
oszlopa megegyezik a mintanagysagok mátrix 5. oszlopával, mivel ott a 95%-os esetet
vizsgáltuk.
A novekedes2 mátrixot úgy kapjuk meg, hogy a mintanagysagok2 mátrix i. sorának j. eleméből
kivonjuk az i. sor j+1. elemét.

Ezzel megkapjuk, hogy az adott intervallumba esés

valószínűségének 5%-os növeléséhez mennyivel kell a mintanagyságot növelni.

2.15. kód. Annak kiszámítása, hogy a pontosság 0,01-es növeléséhez mennyivel kell növelni a mintanagyságot.

A mátrix elemei a követezőek:

2.7. táblázat. A pontosság 0,01-es növeléséhez mennyivel szükséges növelni a mintanagyságot különböző megbízhatóságú
konfidenciaintervallumok és pontosság esetén.

Tehát, ahogyan a 2.7. táblázatban láthatjuk, ahhoz, hogy az eltérés 95%-os valószínűséggel
legfeljebb 0,01 legyen, 2840-el nagyobb mintát kell venni, minthogy 90%-os valószínűséggel
következzen be. A mátrix összes többi eleme hasonlóképpen értelmezhető.
Ha oszloponként vizsgáljuk a mátrixot, akkor jól látható, hogyha nagyobb eltérést engedünk
meg, akkor az intervallumba esés 5%-os növeléséhez a mintanagyságot kevesebb fővel kell
növelni, mintha nagyobb pontosság a cél.
Ha viszont soronként nézzük, akkor jól látható, hogy adott intervallum esetén, ha 5%-kal
növeljük ezen intervallumba esés valószínűségét, akkor a mintanagyságot annál jobban kell
növelni, minél magasabb volt ez a valószínűség.
A feladat végén kapott összefüggésből jól látható, hogy pontosabb eredmény eléréséhez
nagyobb mintanagyság szükséges. Tehát a mintaméret növelésével növelni tudjuk a becslés
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pontosságát. Azonban érdekes kérdés, hogy vajon a mintaméret növelésével mennyivel
növeljük a pontosságot, illetve a mintaméret adott számú, például 100 fővel való növelési
mennyit javít a becslésünkön különböző mintanagyságok esetén. További érdekes kérdés, hogy
meddig érdemes a mintanagyságot növelni, mekkora mintanagyság esetén mondhatjuk, hogy a
mintavételi hiba elég kicsi ahhoz, hogy nem szükséges még több ember megkérdezése. A
szimulációk segítségével ezen kérdésekre is próbálok választ adni.
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3. fejezet: Szimulációk rétegzett mintavétel esetén
A negyedik szimuláció
Az egyszerű véletlen mintavétellel végzett szimulációk után térjünk át a rétegzett mintavétel
témakörére. Ebben a fejezetben rétegzett mintavételt használva fogok mintavételt végrehajtani.
Ehhez első lépésben egy saját R-függvényt írtam, amely segítségével a feladatot el tudjuk
végezni.
Ahogyan az 1.2.1. fejezetben láthattuk, az egyszerű véletlen mintavétel esetén a standard hibáját
a következőképpen kaphatjuk meg:
𝑆𝐻 = 𝐷 (

𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛
𝜎
)=
𝑛
√𝑛

Ahogyan, pedig az 1.2.3. alfejezetben láthattuk, rétegzett mintavétel esetén a standard hibát a
következőképpen határozhatjuk meg:
𝑀

𝑁𝑖 2 𝜎𝑖 2
𝑆𝐻 = √∑ ( ) ∙
𝑁
𝑛𝑖
𝑖=1

A populáció
Az országban egymillió ember lakik, közülük 80% támogatja az első, 20% a második jelöltet.
Ebben az országban 10 város van, melyeknek a lakossága eltérő létszámú, továbbá a jelöltek
támogatottsága jelentősen eltér a különböző városok esetén. Célunk a második jelölt
támogatottságának a becslése. Ahhoz, hogy szemléletesen bemutassam a rétegzett mintavétel
hasznosságát, a populáción végrehajtok egyszerű véletlen mintavételt, majd rétegzett
mintavételt is a városok szerint.
Az adatok megadása

3.1. kód. A populáció adatainak a megadása.
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A lakosság mátrix i. sora jelenti a populáció i. rétegét. A mátrix 1. oszlopában tároljuk el, hogy
az egyes rétegekből hány személy támogatja az 1. jelöltet, a 2. oszlopában pedig a 2. jelölt
támogatóinak a számát. Továbbá a jelolt1 vektorban tároltam el az 1. jelölt támogatóinak a
számát rétegenként, a jelolt2 vektorban pedig a második jelölt támogatóinak, majd ez alapján
töltöttem fel a mátrixot. Az elemszamok vektorban pedig az egyes rétegek elemszámait
tároltam el a korábban megadott adatokból kiszámolva. A populációt pedig eltároltam
data.frame típusú objektumként.
Minden város lakosságát külön data.frame objektumban tároltam el, és ezen adattáblák egy sora
tartalmaz adatokat a város egy lakójáról. Az első oszlopban 1-e szám szerepel, ha az adott lakos
az általunk vizsgált jelöltet támogatja, 0 pedig, ha nem. A második oszlopban pedig eltároltam
a város sorszámát. Jelen esetben 10 város van, a sorszámozás 1-től 10-ig megy. Majd ezt
követően a data.frame objektumokat egyesítve létrehoztam az orszag nevezetű adattáblát. Ezt
azért hoztam létre, mivel a rétegzett mintavételt végrehajtó függvény ezen adattáblából fogja
elvégezni a mintavételt.

3.2. kód. A 10 város létrehozása R-ben.

Rétegzett mintavétel arányos elosztás esetén
3.1.4.1. A rétegzett mintavételt végrehajtó függvény
A rétegzett mintavétel szimulációja nehezebb feladatnak bizonyult, mint az egyszerű véletlen
mintavétel elvégzése. A feladat végrehajtásához egy R-függvényt írtam, amely elvégzi a
rétegzett mintavételt az adott populációból, egy megadott mintaméret esetén.


a függvény: retegzett(orszag,n,retegek,elemszamok): A retegzett függvény egy adott
populáció, és adott mintanagyság esetén megadja az általunk vizsgált jelölt
támogatottságának becslését a mintavétel alapján.

A mintavétel végrehajtásához szükséges bemenő adatok


orszag: az adott populáció, amelyből mintát szeretnénk venni. Az orszag egy data.frame
típusú adattábla, amely az ország minden egyes lakosáról tartalmaz adatokat. Az i.
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sorban az i. személyre vonatkozó adatok szerepelnek. Az 1. oszlopban szerepeljen 1, ha
az adott személy az általunk vizsgált jelöltet támogatja, illetve 0, ha a másik jelöltet
támogatja. A 2. oszlopban szerepeljen, hogy melyik városban lakik a személy (illetve
rétegben, ha a rétegezés más szempont alapján történik). Fontos, hogy n réteg esetén a
rétegek sorszámozása 1-től n-ig menjen, hogy a mintavétel megfelelően lefusson.
n: a populációból vett teljes minta elemszáma. A függvény a megadott érték alapján
kiszámolja, hogy mekkora mintavételt vegyen az egyes rétegekből. Előfordulhat, hogy
valamely rétegekre nem egész mintaelemszám jönne ki, ebben az esetben a részminták
méretét egész számra kerekítjük. A kerekítésből adódóan előfordulhat, hogy a minta
mérete minimálisan eltér a megadottól.
retegek: meg kell adni, hogy hány réteg van az adott populációban. A mintavétel
kizárólag akkor hajtódik végre megfelelően, ha a rétegek száma jól van megadva.
elemszamok: meg kell adni az egyes rétegek elemszámait, hogy ennek segítségével a
függvény ki tudja számolni az egyes rétegek populációbeli részarányait. Legyen az
elemszamok egy vektor, amelynek i. eleme az i. réteg elemszámát tartalmazza.


3.1.4.2. A rétegzett mintavételt végrehajtó függvény leprogramozása

3.3. kód. A rétegzett mintavételt elvégző R-függvény leprogramozása.

Ahogyan ezt megelőzően a 3.3. kód ábráján látható, első lépésben betöltöttem a dplyr packageet abból a célból, hogy használni tudjam a sample_n függvényt, amely data.frame objektumból
tud mintát venni.
A retegzett függvény kiszámítja a bemenetként megadott a populáció elemszámát, majd pedig
az egyes rétegek elemszámának populációbeli részarányait. A populációbeli részarányokból,
illetve a megadott mintaelemszámból pedig kiszámítja a részminták méretét. Ezt követően
pedig rétegenként végrehajtja mintavételt, majd eredményül a vizsgált jelölt teljes mintabeli
támogatottságát adja.
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3.1.4.3. A szimulációk elvégzése
A rétegzett mintavételt 100-100 alkalommal szimuláltam 100 fős,200 fős,…,1000 fős
mintaméretek esetén. A retegzett1 mátrix j. oszlopa tartalmazza a 100∙j mintanagyságú rétegzett
mintavétel esetén a szimulációk eredményeit, azaz a populációs részarány becslését a minta
alapján.

3.4. kód. A rétegzett mintavétel szimulációja különböző mintanagyságok és 20%-os támogatottságú jelölt esetén.

A kapott szimulációs eredményeket boxplot diagramon ábrázoltam.

3.1. ábra. A különböző mintanagyságú szimulációk eredményének ábrázolású boxplot diagramon.

3.1.4.4. A 3.1. ábrán látható boxplot diagram értelmezése
A vizsgált jelölt támogatottsága a populációban 20% volt. A szimulációk alapján jól látható,
hogy minden egyes mintanagyság esetén a 100-100 szimuláció eredményeként kapott becslések
mediánja 20% körüli volt, melyeket a vastag fekete vonal jelez. Továbbá látható, hogy a
mintaméret növelésével a szimulációk eredményei egyre közelebb estek a valós részarányhoz.
A kis mintaméretek esetén akadtak nagyon kiugró értékek. Például 100 fős mintavétel esetén 1
szimuláció eredménye 30% támogatottságot becsült a jelöltnek. Az ábrán látható szürke
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téglalapok mutatják az interkvartilis terjedelmet, vagyis ezen intervallumokba esett a
szimulációk fele. A szimulációk fele minden egyes mintaméret esetén legfeljebb néhány
százalékos eltérést mutatott a tényleges támogatottságtól. Arra számítunk, hogy az interkvartilis
terjedelem a kisebb mintaméretek esetén tágabb, a nagyobb mintaméretek esetén szűkebb
intervallumot jelent. Ez a szimulációk során nagyrészt igaznak bizonyult, de például a 700 fős
mintavétel esetén valamivel szűkebb intervallum volt, mint 800 fős minta esetén. Viszont, ha
összehasonlítjuk a 100 és 600 fős és a 700 és 1000 fős mintavételek esetén kapott interkvartilis
terjedelmeket, akkor azt tapasztaljuk, hogy a 700 és 1000 fős mintavételek esetén kapott
interkvartilis terjedelmek átlagosan jóval kisebbek.
3.1.4.5. Alapstatisztikák
Ezt követően kiszámoltam néhány alapstatisztikát a rétegzett mintavételekre vonatkozóan.
Az atlag vektor i. eleme tartalmazza a 100·i mintanagyságú rétegzett mintavételre vonatkozó
mintaátlagot. A minmax2 mátrix pedig a mintavételek során kapott értékek minimumát és
maximumát tároltam el.

3.5. kód. Mintaátlag, minimum, maximum kiszámítása

3.2. ábra. A szimulációk átlaga különböző mintanagyságok esetén.

A 3.2. ábrán látható lekérdezés eredménye alapján látható, hogy 100-100 mintavétel
eredményének az átlaga minden mintaméret esetén nagyon jól közelíti a tényleges, 0,2-es
támogatottságot.
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A minmax2 mátrix elemei pedig a következőek.

3.1. táblázat. A szimulációk eredményének minimuma és maximuma különböző mintanagyságok esetén, arányos elosztású
rétegzett mintavételt használva.

Azt várjuk, hogy a 100-100 szimulációt végrehajtva a szimulációkkal kapott eredmények
minimuma és maximuma a mintavétel növelésével egyre közelebb kerülnek a tényleges
támogatottsághoz. Ahogyan ez a 3.1. táblázatban látható, a 100 főstől az 500 fős mintaméretig
ez igaznak is bizonyult minden esetben, ilyen kis mintaelemszámoknál a mintanagyság 100
fővel való növelésével is jelentősen közelebb kerültek ezen értékek a 20%-hoz. Ezen
mintaméret felett ez nem minden esetben következett be, továbbá a mintaméret növelése, ha
növelte is, kevésbé növelte a pontosságot, mint a kisebb mintanagyságok esetén.
Rétegzett mintavétel a Neyman-féle optimális elosztás esetén
Ahogyan az 1.1.8 fejezetben is látni lehetett, a Neyman-féle optimális elosztás esetén az i.
𝑁 ∙𝜎

rétegből vett minta elemszámát a következőképpen kaphatjuk meg: 𝑛𝑖 = 𝑛 ∙ ∑𝑀 𝑖 𝑁 𝑖∙𝜎
𝑖=1

𝑖

𝑖

Szóval ezen esetben a részminták méretének meghatározása kissé bonyolultabb, mint arányos
elosztás esetén. A részminták méretének meghatározásához szükséges ismernünk az egyes
rétegek szórásait.
A Neyman-féle optimális allokáció esetén ugyanazon szimulációkat végzem el ugyanazon
populáció esetén, mint az arányos elosztás esetében. Ezáltal könnyedén összehasonlíthatjuk a
rétegzett mintavétel ezen két változatát.
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A rétegzett mintavételt 100-100 alkalommal szimuláltam 100 fős,200 fős,…,1000 fős
mintaméretek esetén. A retegzett1 mátrix j. oszlopa tartalmazza a 100·j mintanagyságú
rétegzett mintavétel esetén a szimulációk eredményeit, azaz a populációs részarány becslését a
minta alapján.
Azonban szeretném megjegyezni, hogy a valóságban a Neyman-allokáció elvégzése nem ilyen
egyszerű, mint a szimulációk során. Az optimalizáció elvégzéséhez a szórás előzetes ismerete
szükséges, amelyet jelen esetben éppen a becsülendő érték segítségével tudunk kiszámolni.
Tehát ahhoz, hogy el tudjuk végezni az optimalizálást, ahhoz ismernünk kéne a vizsgált jelölt
támogatottságát. A mintavételt azonban pont azért hajtjuk végre, mivel nem ismerjük a vizsgált
jelölt támogatottságát, ezért a szórásra legfeljebb egy becslést tudunk adni, amiből viszont az
következik, hogy a részminták méretei valószínűleg nem lesznek optimálisak, de közel lesznek
hozzá, ha a szórás becslése jó volt.

A Neyman-féle optimális allokációs rétegzett mintavételt végrehajtó függvény


a függvény: retegzett(orszag,n,retegek,lakossag,elemszamok): A retegzettNeyman
függvény egy adott populáció, és adott mintanagyság esetén végrehajtja a rétegzett
mintavételt Neyman-féle optimális elosztást használva.

A retegzettNeyman függvény hasonló a retegzett függvényhez, azonban néhány helyen
módosítani kellet a kódon. Elsőre szembetűnő, hogy eggyel több bemenő adatra van szükség a
mintavétel végrehajtásához. Az orszag,n,retegek,elemszamok bemenő adatok ugyanazt
jelentik, és ugyanúgy kell megadni őket, mint ahogyan azt a retegzett függvény esetén a 3.1.5.
alfejezetben láthattuk. A lakossag pedig legyen egy mátrix, amely tartalmazza az egyes
rétegeken belül a 2 jelölt támogatóinak a számát. A mátrix i. sora vonatkozzon a populáció i.
rétegére, az 1. oszlopa az 1. jelöltre, a 2. oszlopa pedig a 2. jelöltre. Ezen bemenő adatra azért
van szükség, mivel a Neyman-féle optimális allokáció esetén a rétegek elemszámainak a
meghatározása a rétegeken belüli szórások segítségével történik, amelyeket ezen bemenő
adatok alapján lehet kiszámolni.
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A Neyman-féle optimális allokációs rétegzett mintavételt végrehajtó függvény
leprogramozása

3.6. kód. A Neyman-féle optimális allokációs rétegzett mintavétel elvégző R-függvény leprogramozása.

A szimulációk elvégzése
Ugyanazon szimulációkat, mint arányos elosztás esetén, Neyman-féle optimális elosztás estén
is végrehajtottam.

3.7. kód. Rétegzett mintavétel elvégzése Neyman-féle optimális allokációt használva, majd alapstatisztikák kiszámítása.

A szimulációk eredménye
A szimulációk elvégzése által kapott eredményeket ebben a fejezetben röviden bemutatom. Egy
későbbi fejezetben, amelyben a különböző mintavételi módszerek által kapott eredményeket
összevetem, még visszatérek ezen eredményekre is.
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A kapott eredményeket első lépésben boxplot diagramon ábrázoltam.

3.3. ábra. A szimulációs eredmények ábrázolása boxplot diagramon.

100·j nagyságú minta esetén végeztem el 100-100 mintavétel szimulációját. A 3.3. ábrán, az
arányos elosztás 3.1. ábrán ábrázolt szimulációjához hasonlóan, Neyman-féle optimális
allokáció esetén is jól látható, hogy a mintanagyság növelése jelentősen javított a kapott
eredmények pontosságán.
Az atlag2 vektor j. eleme mutatja a 100·j nagyságú mintavétel esetén elvégzett szimulációk
eredményeinek átlagát.

3.4. ábra. A szimulációs eredmények átlaga különböző mintanagyságok esetén.
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A minmax3 mátrix elemeit pedig a 3.2. táblázat mutatja:

3.2. táblázat. A szimulációk minimuma és maximuma különböző mintanagyságok esetén, Neyman-féle optimális allokációt
használva.

A Neyman-féle optimális allokáció használta abban az esetben, ha a szórásra
rossz előzetes becslést adunk
Ahogyan azt korábban is említettem, a Neyman-féle optimális elosztás használatához szükséges
a rétegek szórásának az ismerete. A szórást nyilvánvalóan nem ismerjük, azonban becsülni
tudjuk. Érdekes lehet annak vizsgálata, hogy mennyire torzít az eredményeken, ha a szórásokra
előzetesen rossz becsléseket adtunk. Ennek a kérdésnek a vizsgálatához elvégzek olyan
szimulációkat, amelyeknél a szórásokra előzetesen különböző mértékben rossz becsléseket
adtunk.
A populáció továbbra is ugyanaz, amit eddig tekintettünk. 1 millió ember lakik az országban,
melyben 20% támogatja a vizsgált jelöltet. A rétegek szórása attól függ, hogy az adott rétegen
belül mennyi ember támogatja a vizsgált, illetve a másik jelöltet. Ezért többféleképpen
módosítottam a lakossag mátrixot, amelyben az egyes rétegeken belül a jelöltek
támogatottságát tároltuk. Ezeket elneveztem lakossag2, lakossag3, lakossag4, lakossag5
mátrixnak. A szimulációk eredményeit boxplot diagramon ábrázoltam.
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3.5. ábra. A szimulációk eredményének ábrázolása, a szórások különböző becslése, továbbá 20%-os támogatottság esetén.

Az R segítségével ábrázolt boxplot diagramok a 3.5. ábrán láthatóak. A baloldali diagram
vonatkozik arra az esetre, amikor a szórásokat jól becsültük meg. Emellett látható az az eset,
amikor a vizsgált jelölt támogatottságát minden egyes rétegben a valós támogatottság felének
becsültünk, majd ez alapján számoltuk a szórásokat. A harmadik diagram az az eset amikor,
minden rétegben a támogatottságát a valós támogatottság 0,75-szeresének, a negyedik esetén
1,5-szeresének, az ötödik esetén pedig 2-szeresének vettük. Az 5. esetben kivétel a 7. város,
mivel abban az esetben ott negatív támogatottság jött volna ki a másik jelöltre, ezért a vizsgált
jelölt támogatottságát 49999-nek, a másik jelöltét 1-nek állítottam.
Vagyis a szórásokat úgy becsültük meg, mintha a vizsgált jelölt támogatottsága 20%, 10%,
15%, 30%, végül 40% lenne, majd ezen ismeretek alapján határoztuk meg a rétegenkénti minták
elemszámát.
Azt tehát tudjuk, hogy a szórásra előzetesen eléggé rossz becsléseket adtunk az utolsó 4 esetben,
viszont ezen rossz becslések túl nagy torzításokhoz nem vezettek. A második, harmadik és
negyedik esetben nem tapasztalunk jelentősen rosszabb eredményeket, mint az első esetben,
mint amikor a szórást jól becsültük meg. Az ötödik esetben, amikor a jelölt támogatottságára
40%-os becslést adtuk, akkor jelentősen rosszabb eredményeket kaptunk. Az interkvartilis
terjedelem jelentősen nagyobb, továbbá a szimulációk eredményei is jelentősen nagyobb
intervallumon mozognak.
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Vagyis a szimulációk eredményei megmutatták, hogy a szórás rossz becslése ront a kapott
eredményeken, de még egy nagyon rossz becslés sem olyan hatalmas mértékben.
A Neyman-féle optimális elosztást akkor érdemes használnunk, ha a szórást valamilyen
előzetes ismeret alapján tudjuk becsülni. Például, ha rendszeresen készítenek közvéleménykutatást ezen jelöltről, akkor a korábbi felmérések alapján tudjuk becsülni a rétegek szórásait.
Az elvégzett szimulációkat én nagyon rossz becslések alapján végeztem el. A 20%-os jelölt
támogatottságát 10%, 15%, 30% és 40%-osnak becsültem előzetesen.
Én úgy gondolom, hogy 2 közvélemény-kutatás lefolytatása között, ha nem telik el köztük sok
idő, akkor egy jelölt támogatottsága nem változhat olyan nagymértékben, mint amilyen rossz
becslésekkel a szimulációkat elvégezetem, hacsak nem történik valamilyen olyan esemény,
amely a jelölt támogatottságára rövid idő alatt jelentős pozitív, vagy negatív hatással van.
A 10%, 15% és 30%-os becslések alapján végzett rétegzett mintavételek esetén is a szimulációk
eredménye nem tért el jelentősen a 20% becslés esetén kapottaktól. 40%-os becslés esetén az
eredmények szemmel láthatóan rosszabbak lettek, azonban az eredmények nem lettek olyan
torzak, mint ahogyan szerintem sokan gondolnák.
Tehát szerintem, ha egy közvélemény-kutatás során el kell dönteni, hogy melyik mintavételi
módszert használják, akkor azt érdemes végiggondolni, hogy vajon mennyire tudják a szórást
előzetesen jól megbecsülni. Ha előzetesen semmilyen információnk nincsen, akkor úgy
gondolom inkább arányos elosztás szerint érdemes a részmintákat kiválasztani.
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4. fejezet: A különböző mintavételi módszerekkel elvégzett szimulációk
eredményeinek az összehasonlítása
Miután a szimulációkat lefuttattam egyszerű véletlen mintavétel, továbbá arányos elosztású,
illetve Neyman-féle optimális elosztású rétegzett mintavétel esetén is, vessük össze a kapott
eredményeket.
Mindhárom mintavételi módszer esetén végrehajtottuk a 100·j mintanagyságú mintavételeket
100-100 alkalommal. Vessük össze ezek minimumát és maximumát.
Egyszerű véletlen
mintavétel

Rétegzett mintavétel, Rétegzett mintavétel,
Neyman-féle elosztás
arányos elosztás

4.1. táblázat. A szimulációk eredményének minimuma és maximuma a különböző mintavételi módszerek esetén.

A 4.1. táblázatban látható eredményeket összevetve jól látható, hogy kis mintaméretek esetén
mindháromféle módszer esetén kaptunk a valóságtól jelentősen eltérő eredményeket, továbbá
a mintaméret növelésével a minimum és maximum értékek is, egy-két kivételtől eltekintve
közelebb kerültek a valós, 20%-os értékhez.
Továbbá azt is jól mutatja, hogy az egyszerű véletlen mintavétel esetén kapott minimumok az
esetek nagy részében kisebb értékek, mint a rétegzett mintavétel esetén kapott értékek, a
maximumok pedig sok esetben nagyobbak. A kétfajta rétegzett mintavétel összehasonlítása a
táblázatok alapján nehezebb, mivel kisebb eltérések láthatóak közöttük.
A könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért kiszámoltam a minimumok és maximumok közötti
különbséget a 3 mintavételi módszer esetén.

4.1. kód. A minimumok és maximumok közötti különbség kiszámítása.
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A kapott eredményeket a 4.1. ábrán láthatjuk:

4.1. ábra. A minimumok és maximumok közötti különbség.

A 4.1. ábrát értelmezve láthatjuk, hogy azon intervallumok, amelyekbe a szimulációk
eredményei estek, jól láthatóan egyszerű véletlen mintavétel esetén a legnagyobbak. A 10
különböző mintaméret esetén 8 alkalommal az egyszerű véletlen mintavétel esetén kapott
intervallum lett a legnagyobb, az azonos mintanagyságú szimulációkat összehasonlítva. Az 500
és 700 fős mintavétel esete a kivétel.
Ebből a szempontból az arányos elosztású és Neyman-féle optimális elosztású rétegzett
mintavétek összehasonlítása nehezebb. 5 alkalommal az arányos elosztás esetén, 5 alkalommal
pedig a Neyman-féle optimális elosztás esetén lett kisebb a minimum és maximum különbsége.
Ahogyan korábban is láttuk, az egyszerű véletlen mintavétel és arányos elosztású rétegzett
mintavétel eredményei között nagyobb eltérés van, mint az arányos elosztású és Neyman-féle
optimális elosztású eredmények között. Tehát a szimulációk esetén ez a kis eltérés, ami a kétféle
rétegzett mintavétel eredményei között van, nem mutatkozott meg, ha ezt a szempontot
tekintjük.
Következő lépésben nézzük meg, hogy a populáció esetén hány szimuláció eredménye esett
bele az egyszerű véletlen mintavétel 95%-os konfidenciaintervallumába. Ezen intervallumok
végpontjai a konfint4 mátrixban vannak eltárolva.
Ahogyan a 4.2. kódról készült ábra mutatja, ezen számítások elvégzésére létrehoztam a
bennevan, bennevan2 és bennevan3 mátrixokat, amelyekben eltároltam a 3 mintavételi módszer
esetén kapott eredményeket abban az esetben, amennyiben benne vannak az egyszerű véletlen
mintavétel, adott mintanagyságú 95%-os konfidenciaintervalumában.
Továbbá a mennyi, mennyi2, mennyi3 vektorokban eltároltam, hogy az egyes mintavételi
módszerek esetén az adott mintanagyság esetén hány esetben következett be ezen esemény.
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4.2. kód. Annak kiszámítása, hogy hány szimuláció eredménye esett bele a 95%-os konfidenciaintervallumba a különböző
mintavételi módszerek esetén.

Ezen vektorok lekérdezésének eredményét a 4.2. ábra mutatja:

4.2. ábra. A különféle mintavételi módszerek és mintanagyságok esetén hány szimuláció esett bele a 95%-os
konfidenciaintervallumba, továbbá ezek átlaga.

Ahogyan a 4.2. ábrán látható, a mennyi vektor i. eleme azt mutatja, hogy egyszerű véletlen
mintavétel esetén a 100·i mintanagyságú 100 szimulációból mennyi esett bele az egyszerű
véletlen mintavétel, adott mintanagyságára vonatkozó 95%-os konfidenciaintervallumába.
Tehát minden mintaméret esetén egy 95 körüli számra számíthatunk. A mennyi2 vektor i. eleme
ugyanezt mutatja meg, csak éppen az arányos elosztású rétegzett mintavételre vonatkozóan. A
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mennyi3 vektor pedig a Neyman-féle optimális allokáció esetére vonatkozóan. Azt korábban
láttuk, hogy rétegzett mintavétel esetén a 95%-os konfidenciaintervallumok valamivel
szűkebbek, mint egyszerű véletlen mintavétel esetén, tehát arra számíthatunk, hogy minden
mintaméret esetén 95-nél valamivel nagyobb szám fog szerepelni a vektorban. Mivel
számításokat itt nem végeztünk pontosan nem tudjuk megmondani mennyivel, de nagyobb
értékekre számíthatunk.
Ezt követően vettem ezen vektorok átlagát. Egyszerű véletlen mintavétel esetén az átlag 94,3
lett, ami közel 95, amire számítottunk. A mennyi2 vektor esetén 95,7 lett, a mennyi3 vektor
esetén pedig 96. Vagyis a rétegzett mintavételek során átlagosan tényleg több, mint 95
szimuláció esett bele az egyszerű véletlen mintavétel 95%-os konfidenciaintervallumaiba.
Egyszerű véletlen mintavétel esetén még nem készítettünk boxplot diagramot, ezt a 4.3. kóddal
tehetjük meg:

4.3. kód. A boxplot diagram elkészítése.

A 3 mintavételi módszer esetén, a 4.3. ábrán, a következő boxplot diagramokat rajzoltuk ki:

4.3. ábra. A boxplot diagramok különböző mintavételi módszerek esetén.
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Azonban az eredmények pontosabb értelmezése végett első lépésben kiszámoltam a tényleges
0,2-es támogatottságtól vett eltérések értékét, majd ezen eltérések abszolút értékét a 3
mintavétel és 10 mintanagyság minden lehetséges kombinációja esetén, majd az abszolút
eltéréseket boxplot diagramon ábrázoltam:

4.4. kód. A szimulációk eredményének eltérése, a tényleges 0,2-es értéktől, majd az eltérések ábrázolása boxplot diagramon.

4.4. ábra. Az eltérések boxplot diagramja különböző mintanagyságok és mintavételi módszerek esetén.

Az eredményeket összevetve, a 4.4. ábrán jól látható, hogy az abszolút eltérés minden
mintaméret esetén a mintanagyság növelésével egyre jobban csökkent. Az egyes mintavételi
módszerek közötti különbség kisebb mintaméretű szimulációk esetén jobban szembetűnő. 100
és 200 fős mintavételek esetén az egyszerű véletlen mintavétel interkvartilis terjedelme jóval
nagyobb intervallum, amelynek alsó végpontja kisebb, felső magasabb, mint rétegzett
61

mintavételi módszerek esetén. Továbbá a szimulációk mediánja is magasabb érték egyszerű
véletlen mintavétel esetén, mint a másik 2 esetben.
Ezen diagramok jól mutatják, hogy a mintanagyság növelésével jelentősen javul a becslés
pontossága, azonban nagyobb mintaméretek esetén kevésbé láthatóak a különbségek ezen
boxplot diagramokon. Vegyük figyelembe, hogy itt csak 100-100 szimulációt hajtottunk végre.
Amiatt, hogy a nagyobb mintaméretek esetén jobban össze tudjam hasonlítani a mintavételi
módszereket, elvégzek 1000 fő mintanagyságú mintavételt ezen populációból mindhárom
mintavételi módszer esetén 1000-1000 alkalommal szimulálva.

A mintavételi módszerek összevetése 1000-1000 szimuláció elvégzése esetén
A 4. fejezet Ez megelőző részeiben a mintavételek összevetése különböző mintanagyságok
esetén történt meg 100-100 szimuláció eredményeit vizsgálva. Ebben a részben pedig az eddig
tárgyalt mintavételi módszerekkel, 1000 fős mintavételt végzek el, 1000-1000 alkalommal
megismételve. 100-100 szimuláció esetén még kevésbé látszott a mintavételek közötti
különbség, arra számítok, hogy 1000 szimuláció elvégzése után ezen különbségek jobban
láthatóak lesznek.
Első lépésben végrehajtottam ezen mintavételeket.

4.5. kód. A mintavételek elvégzése 1000-1000 alkalommal, különböző mintavételi módszerek esetén.

Ezt követően vettem az egyes szimulációk eredményeinek eltérést a 0,2-es támogatottságtól,
majd ezek abszolút értékét.
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4.6. kód. Annak kiszámítása, hogy a szimulációs eredmények mennyivel térnek el, a tényleges 0,2-es értéktől.

A tényleges támogatottságtól vett abszolút eltéréseket pedig boxplot diagramon ábrázoltam.

4.7. kód. A boxplot diagram elkészítése.

4.5. ábra. Az eltérések boxplot diagramja különböző mintavételi módszerek esetén.

A szimulációk elvégzése után összehasonlítom a különböző módszerekkel kapott
eredményeket.
Első lépésben azt vizsgáltam, hogy a szimulációk eredménye abszolút értékben mennyiben tért
el a tényleges, 20%-os támogatottságtól. A 4.5. ábrán látható bal oldali diagram az egyszerű
véletlen mintavétel, a középső az arányos elosztású rétegzett mintavétel, a jobb oldali pedig a
Neyman-féle elosztású rétegzett mintavétel esetén végzett szimulációk eredményeit szemlélteti.
Mindhárom esetben 1000-1000 szimulációt végeztünk el.
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Úgy gondolom ezen diagramok alapján jól észrevehetőek az egyes mintavételi módszerek
közötti különbségek.
Ahogyan látható 1000-1000 szimulációt elvégezve a valós támogatottságtól való abszolút
eltérések maximuma egyszerű véletlen mintavétel esetén lett a legnagyobb, ezt követte az
arányos elosztású rétegzett mintavétel. Ezen két mintavétel esetén a legnagyobb abszolútértékű
eltérés 4 százalékpont fölötti volt. Neyman-féle optimális elosztású esetben azonban 1000
szimulációt elvégezve minden eltérés 4 százalékpont alatti volt. Továbbá látható, hogy az
interkvartilis terjedelem ugyanebben a sorrendben egyre szűkebb intervallumot jelent. Ezen
felül a szimulációk mediánja minden mintavételi módszer esetén 1% alatt van, és nagyjából
ugyanannyi. Vagyis 1000-1000 szimulációt elvégezve minden esetben több, mint 500
szimuláció eredménye kevésbé tért el a tényleges, 20%-os támogatottságtól, mint 1%. Tehát a
szimulációk nagy része nagyon pontos eredményt adott. Az jól kivehető, hogy a medián a
Neyman-féle allokáció esetén a legalacsonyabb. Azt is megállapíthatjuk 1000 fő nagyságú
mintavétel esetén az összes módszer viszonylag pontos eredményeket ad, még az egyszerű
véletlen mintavétel sem adott sokkal rosszabb eredményeket, mint a rétegzett mintavételi
módszerek.
A különböző mintavételi módszerek elméleti összehasonlítása
A szimulációk által vizsgált különböző mintavételi módszereket nem csupán a szimulációs
eredmények, hanem elméleti ismeretek alapján is összevetem. A számításokat szintén az Rprogramcsomag segítségével végzem.
Standard hibák a felmérések során különböző mintavételi módszerek esetén
Ahogyan a szakdolgozat 1.2.1. és 1.2.3. fejezeteiben láthattuk:
𝜎



az egyszerű véletlen mintavétel standard hibája:



𝑖
a rétegzett mintavétel standard hibája: √∑𝑀
𝑖=1 ( 𝑁 ) ∙

√𝑛
𝑁 2

𝜎𝑖 2
𝑛𝑖

Ugyanazon populáció esetén a különféle mintavételi módszerek által elvégzett mintavételek
standard hibájára különböző értékeket kapunk. Attól függően, hogy a kapott értékek közötti
eltérés milyen mértékű, lehet egyfajta elképzelésünk, hogy van–e jelentős különbség a
különféle módszerekkel elvégzett mintavételek között, de meglátásom szerint nehéz konkrétan
megfogalmazni, hogy az egyik módszerrel elvégzett mintavétel eredménye mennyivel
megbízhatóbb a másiknál.
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Ebben a fejezetben azt vizsgálom, hogy a mintavételi módszerek standard hibáinak eltérése
valójában mit is jelent, tehát azzal foglalkozom, hogy a kisebb standard hiba mennyivel jelent
jobb becslést.
A vizsgált populációban 1 millió ember lakik, amelyben a vizsgált jelölt támogatottsága 20%,
a mintanagyság pedig 100 fő és 1000 fő között. A standard hibákat összehasonlítom különböző
mintamértek és összetételű populáció esetén.
A standard hibák kiszámítása R segítségével
Első lépésben kiszámítom a standard hibákat az adott populációra különböző mintanagyságok
és mintavételi módok esetén.


Egyszerű véletlen mintavétel esetén a következő R-kóddal számítottam ki a standard
hibákat:

4.8. kód. A standard hibák kiszámítása egyszerű véletlen mintavétel esetén.

Rétegzett mintavétel esetén a standard hibák kiszámítása egy bonyolultabb képlet
alapján történik. Első körben arányos elosztás esetén számítottam ki a standard hibákat.
A számításokat a 4.9. és 4.10. kódokról készült ábrák mutatják.
Első lépésben a szorasok vektorban kiszámítottam az egyes rétegek szórásait. Ezt
követően az sh2retegek mátrixban kiszámítottam a rétegzett mintavétel standard
hibájára vonatkozó képlet gyökjel alatti tagjait 10 különböző mintanagyság esetén.
Az egyes rétegek populációs részarányait elmentettem a reszaranyok vektorban, a
rétegek szórásait pedig a szorasok vektorban. Ezen adatok megadása a standard hibák
kiszámításához szükségesek.
Ezt követően az sh2 vektorban pedig elmentettem a standard hibákat a különböző
mintaméretek esetén.

4.9. kód. Az egyes rétegek populációs részarányainak a kiszámítása.
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4.10. kód. A rétegzett mintavétel standard hibáinak a kiszámítása.



Rétegzett mintavétel Neyman-féle optimális elosztás esetén
Neyman-féle optimális allokáció esetén a rétegenkénti elemszámokat máskánt
számítjuk ki, mint arányos elosztás esetén. Az i. réteg elemszámát a következőképpen
kaphatjuk meg, ahogyan azt az 1.1.8. fejezetben láthattuk:
𝑛𝑖 = 𝑛 ∙

𝑁𝑖 ∙ 𝜎𝑖
𝑀
∑𝑖=1 𝑁𝑖 ∙

𝜎𝑖

A standard hibákat R-ben a következőképpen számítottam ki:

4.11. kód. A standard hibák kiszámítása Neyman-féle optimális allokáció esetén.
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A kapott eredmények

4.6. ábra. A standard hibák lekérdezésének eredménye

A kapott eredményeket a 4.6. ábrán láthatjuk. Az sh vektor i. eleme a 100·i mintanagyságú
egyszerű véletlen mintavétel standard hibáját tartalmazza az általunk vizsgált populáció esetén.
Hasonlóképpen az sh2 vektor az arányos elosztású, az sh3 vektor pedig a Neyman-féle
optimális elosztású rétegzett mintavételre vonatkozik.
Az eredményeket elnézve jól látható, hogy mindenféle mintaméret esetén a legnagyobb
standard hibákat az egyszerű véletlen mintavétel esetén kaptuk, ezt követte az arányos elosztású
rétegzett mintavétel, majd a legkisebb értékeket Neyman elosztás esetén kaptuk. Látható, hogy
az arányos elosztású rétegzett mintavétel használatával nagyobb mértékben csökken a standard
hiba az egyszerű véletlen mintavételhez képest, mint Neyman-féle elosztást használva arányos
elosztás helyett. A korábban elvégzett szimulációk során is azt tapasztaltuk, hogy a kétféle
rétegzett mintavételi módszer által kapott eredmények között kisebb volt az eltérés, mint az
egyszerű véletlen mintavétel és rétegzett mintavétel között. Tehát ez a számítás megerősítette,
a szimulációk által levont következtetéseket.
Avégett, hogy ne csak ránézésre hasonlítsuk össze a mintavételi módszerek standard hibáit,
vettem a különböző mintavételi módszerek esetén kapott értékek hányadosát minden lehetséges
módon, majd úgy hasonlítottam össze őket. Ezeket a hányadosokat a 4.7. ábrán láthatjuk.
Az sh/sh2 lekérdezés megadja, hogy az egyszerű véletlen mintavétel esetén kapott standard
hiba hányszorosa az arányos elosztású rétegzett mintavételének.
Az sh/sh3 esetben pedig a Neyman-féle optimális elosztású rétegzett mintavétellel hasonlítom
össze.
Az sh2/sh3 lekérdezés esetén pedig azt nézzük meg, hogy az arányos elosztású rétegzett
mintvétel standard hibája hányszorosa a Neyman-féle elosztásúnak.

4.7. ábra. A különböző mintavételi módszerek standard hibáinak a hányadosai.
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Ahogyan a 4.7. ábrán láthatjuk, ezen populáció esetén az egyszerű véletlen mintavétel standard
hibája minden mintanagyság esetén 1,03674-szerese az arányos elosztású rétegzett
mintavételének, és 1,044851-szerese a Neyman-féle optimális elosztásúnak. Az arányos
elosztású rétegzett mintavétel standard hibája pedig 0,007823-szorsa az optimális elosztásúnak.
Vagyis ezen populációra, a rétegzett mintavétel használata jelentősen csökkenti a standard hibát
mindkét féle elosztást használva, a Neyman-féle optimális elosztás is javít az arányoshoz
képest, azonban itt jóval kisebb mértékben.
A konfidenciaintervallumok összehasonlítása
A szakdolgozat korábbi fejezetiben foglalkoztunk már az egyszerű véletlen mintavétel esetén
kapott konfidenciaintervallumokkal, azonban rétegzett mintavétel esetén még nem tekintettük.
Az 4.1.5 alfejezetben kiszámítottuk az általunk vizsgált populációra a standard hibákat
különböző mintavételi módszerek és különböző mintanagyságok esetén. A korábbi számítások
felhasználásával

95%-os

konfidenciaintervallumokat

konstruálok

a

várható

értékre

vonatkozóan egyszerű véletlen mintavétel, arányos, illetve Neyman-féle optimális elosztású
rétegzett mintavétel esetén. Megvizsgálom, hogy a mintaméret növelésével, hogyan változnak
ezen intervallumok, továbbá összehasonlítom, hogy az egyes mintavételi módszerek által
kapott konfidenciaintervallumok mennyiben térnek el, tehát ezen szempontból mennyivel
tekinthetjük az egyik mintavételi módszert jobbnak a másiknál a vizsgált populáció esetén.
Korábban,

az

1.2.1.

alfejezetben

láthattuk,

hogy

az

1-α

megbízhatóságú

konfidenciaintervallumot a következőképpen határozhatjuk meg:
𝑥1 +𝑥2 +⋯+𝑥𝑛
𝑛

± 𝑢1-α/2∙ 𝑆𝐻

A konfidenciaintervallumokat az R-ben a következő mátrixokban mentettem el:
konfint4 mátrix: a vizsgált populációra elmentettem a 95%-os megbízhatóságú
konfidenciaintervallumokat egyszerű véletlen mintavétel esetén 100 fő, 200 fő,…,1000 fős
mintanagyság esetén. Az i. sor tartalmazza a 95%-os konfidenciaintervallumot 100∙i nagyságú
minta esetén.
konfint5 és konfint6 mátrix: a konfint4 mátrixhoz hasonló felépítésűek annyi különbséggel,
hogy a konfint5 mátrixban az arányos elosztású rétegzett mintavétel, a konfint6 mátrixban
pedig

a

Neyman-féle

optimális

elosztású

rétegzett

konfidenciaintervallumokat mentettem el.
Ezen mátrixokat, a 4.12-es R-kód segítségével kaphatjuk meg:
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mintavételre

vonatkozó

4.12. kód. A 95%-os konfidenciaintervallumok kiszámítása egyszerű véletlen mintavétel, arányos-, illetve Neyman-féle
optimális elosztású rétegzett mintavétel esetén.

A kapott konfidenciaintervallumokat a 4.2-es táblázat mutatja meg:

4.2. táblázat. A 95%-os konfidenciaintervallumok alsó és felső végpontjai egyszerű véletlen mintavétel, arányos-, illetve
Neyman-féle optimális elosztású rétegzett mintavétel esetén.
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A 4.2. táblázatot megvizsgálva észrevehető, hogy a legszűkebb konfidenciaintervallum a
Neyman-féle optimális elosztású rétegzett mintavétel esetén van, ezt követi az arányos
elosztású rétegzett mintavétel, majd az egyszerű véletlen mintavétel.
Továbbá könnyen látható, hogy kis mintaméretek esetén a konfidenciaintervallumok alsó- és
felső végpontjai viszonylag távol esnek a tényleges, 20%-os támogatottságtól. Például 100 fős
mintaméret esetén 12,16% és 27,84% a konfidenciaintervallum két végpontja, míg Neymanféle elosztás esetén 12,5% és 27,5%, azonban 1000 fős mintanagyság esetén a
konfidenciaintervallum végpontjai mindegyik mintavételi módszer esetén 17,5% és 22,5% közé
esnek. Vagyis a mintaméret növelése nagyobb hatással van a konfidenciaintervallumok
terjedelmére ekkora mintaméretek esetén, mint a mintavételi módszer megválasztása. Például
1000 fős mintanagyságú egyszerű véletlen mintavétel esetén szűkebb konfidenciaintervallumot
kaptunk, mint 900 fős mintanagyságú Neyman-féle elosztású rétegzett mintavétel esetén.
Ezt

követően

megvizsgáltam,

hogy

az

azonos

mintanagyságra

vonatkozó

konfidenciaintervallumok végpontjai között mekkora különbségek vannak a különböző
mintavételi módszerek alkalmazása mellett.

4.8. ábra. A különböző mintavételi módszerek konfidenciaintervallumainak a végpontjainak a különbsége.

A 4.8. ábrán látható konfint6-konfint4 lekérdezéssel megkapjuk a Neyman-féle optimális
elosztású, illetve az egyszerű véletlen mintavételi módszerek konfidenciaintervallumainak a
végpontjainak a különbségét. A bal oldali oszlop azt mutatja, hogy a különböző mintaméretek
esetén mennyivel lett nagyobb a konfidenciaintervallum alsó végpontja Neyman-féle elosztás
esetén, a jobboldali oszlop pedig, hogy mennyivel lett kisebb a konfidenciaintervallum felső
végpontja. Vagyis ezen értékek abszolút értékeinek az összege mutatja, hogy összességében
mennyivel lett szűkebb a 95%-os konfidenciaintervallum a várható értékre vonatkozóan.
Továbbá látható, hogy a konfidenciaintervallumok alsó végpontjai ugyanannyival lettek
nagyobbak, mint amennyivel a felső végpontjai kisebbek.
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Az eredmények alapján könnyedén megállapítható, hogy kisebb mintaméretek esetén többet
javít a rétegzett mintavétel az egyszerű véletlen mintavételhez képest.
100 méretű minta esetén a Neyman-féle optimális elosztás a konfidenciaintervallum mindkét
végpontján nagyjából 0,337 százalékpontot javít az egyszerű véletlen mintavételhez képest,
ezáltal nagyjából 0,674 százalékponttal szűkebb konfidenciaintervallumot kapunk. 1000 fős
mintanagyság esetén ez az érték mindkét oldalon 0,106 százalékpont.
A konfint6-konfint5 lekérdezéssel megkaphatjuk a Neyman-féle elosztású és arányos elosztású
rétegzett mintavételek konfidenciaintervallumai közötti különbségeket. Jól látható, hogy a
kétfajta rétegzett mintavétel közötti különbség jelentősen kisebb. 100 fős mintaméret esetén
0,0587 százalékpont a különbség mindkét oldalon, 100 fő esetén pedig 0,0186 százalékpont.
A konfint5-konfint4 lekérdezéssel pedig összehasonlítjuk, hogy mennyivel kapunk szűkebb
konfidenciaintervallumokat arányos elosztású rétegzett mintavétel esetén, mint egyszerű
véletlen mintavétel esetén. 100 fős mintavétel esetén 0,278 százalékpontot javít mindkét
oldalon, 1000 fő esetén pedig 0,088 százalékpontot.
Mennyit javít az eredményeken a rétegzett mintavétel?
Következő lépésben azt vizsgáltam, hogy rétegzett mintavétel esetén mennyivel kaphatunk
pontosabb eredményeket, mint egyszerű véletlen mintavételt használva. Ehhez kiszámítottam,
hogy a rétegzett mintavétel esetén kapott 95%-os konfidenciaintervallumok milyen
megbízhatóságú konfidenciaintervallumok lennének egyszerű véletlen mintavétel esetén. Ezen
összehasonlítás elvégzéséhez létrehoztam R-ben az aranyos és Neyman vektorokat amelyek a
4.13. kódról készült ábrán láthatóak.
Ahogyan

korábban,

az

1.2.1

fejezetben

láthattuk,

konfidenciaintervallumot a következőképpen határozhatjuk meg:
𝑥1 +𝑥2 +⋯+𝑥𝑛
𝑛

± 𝑢1-α/2∙ 𝑆𝐻
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az

1-α

megbízhatóságú

4.13. kód. A rétegzett mintavétel 95%-os konfidenciaintervallumai hány százalékos konfidenciaintervallumok lennék egyszerű
véletlen mintavétel esetén?

A vektorok lekérdezését a 4.9 ábra mutatja:

4.9. ábra. Az aranyos és Neyman vektorok lekérdezésének eredménye.

Az aranyos vektor i. eleme azt mutatja meg, hogy az arányos elosztással vett 100·i
mintanagyságú rétegzett mintavételre vonatkozó 95%-os konfidenciaintervallum, hány
százalékos konfidenciaintervallum egyszerű véletlen mintavétel esetén. Minden mintaméret
esetén 0.941 körüli eredmény jött ki, vagyis 94,1%-os konfidenciaintervallum lenne egyszerű
véletlen mintavétel esetén az arányos rétegezéssel kapott 95%-os konfidenciaintervallum. A
Neyman vektor pedig a Neyman-féle optimális elosztású rétegzett mintavétellel veti össze az
egyszerű véletlen mintavételt. Minden mintaméret esetén 0.939 körüli eredményt láthatunk,
tehát 93,9%-os konfidenciaintervallumok lennének a kapott konfidenciaintervallumok
egyszerű véletlen mintavételt használva.
A kapott eredményekből látható, hogy a rétegzett mintavétel ezen populáció esetén pontosabb
becslést ad, hiszen szűkebb 95%-os konfidenciaintervallumokat kaptunk, továbbá a rétegzett
mintavételekkel kapott 95%-os konfidenciaintervallumok 95%-nál kisebb megbízhatóságú
konfidenciaintervallumok lennének egyszerű véletlen mintavétel esetén.
Az eredmények alapján ezen populáció esetén az egyszerű véletlen mintavételt 1000-szer
megismételve várhatóan 941 mintavétel eredménye esne bele az arányos, 939 esne bele a
Neyman-féle optimális elosztású rétegzett mintavétel 95%-os konfidenciaintervallumába.
Tehát a rétegzett mintavétel mindkét típusa javít ezen a populáción vett minta pontosságán, nem
túl sokat, de javít.
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Összefoglalás
A szakdolgozat készítése során egy igen érdekes témában mélyedhettem el. Tanulmányoztam,
hogy a közvélemény-kutatások során milyen mintavételi módszereket alkalmaznak, és milyen
standard hibákat kapunk az egyes módszereknél.
Sok-sok szimulációt végeztem el az R-statisztikai programcsomag segítségével, ezek által
pedig szemléletesen is láthattuk, hogy mennyire megbízhatóak a közvélemény-kutatások.
A szimulációk során többféle szempontot vizsgáltunk, ezek közül az egyik a mintaméret
növelése volt. Ahhoz, hogy jól láthassuk, hogy mennyire javul a közvélemény-kutatások
megbízhatósága a mintaméret növelésével, sok-sok szimulációt végeztem, melyeket több
szempontból vizsgáltam. Vizsgáltam, hogy egy adott populáció esetén a mintanagyság
növelésével, adott számú szimulációt elvégezve hány szimuláció eredménye esik egy adott
intervallumba, továbbá, hogy ezen szimulációk eredményeinek mi a minimuma és maximuma.
Továbbá vizsgáltam a jelentősen eltérő eredmények számát is. Az előzőekben említett
szempontok közül bármelyiket megnézve látható volt, hogy kisebb mintaelemszámok esetén,
értsük úgy, hogy 100 és 1000 fős mintanagyság között, a mintaméret 100 fővel való növelése
jelentősen megnövelte az eredmények pontosságát, viszont a mintanagyság növelésével a
pontosság egyre kevésbé javult.
Ismertettem a véges populációs korrekciós faktort, amely által véges populációk esetén szűkebb
konfidenciaintervallumokat tudunk megadni. A képlet helyességét szimulációs eredmények is
igazolták.
Egyszerű véletlen mintavételen kívül végrehajtottam rétegzett mintavételt is, amelyek esetén
az egyes rétegekből vett minták méretét arányos elosztás és Neyman-féle optimális elosztás
alapján választottuk. A rétegzett mintavételek elvégzéséhez saját R-függvényt készítettem,
amely segítségével egyéb populációkon mások is elvégezhetnek rétegzett mintavételt, ha a
populációt a leírásnak megfelelően megadják.
Egy másik fontos szempont volt az eredmények vizsgálatakor az egyes mintavételi módszerek
által kapott eredmények összevetése. Általános észrevétel, hogy a rétegzett mintavétel esetén
pontosabb eredményeket kaptunk, mint egyszerű véletlen mintavétel esetén. Továbbá a
szimulációk eredményei alapján úgy láthattuk, hogy az arányos elosztású rétegzett mintavétel
jobban növelte a pontosságot az egyszerű véletlen mintavételhez képest, mint a Neyman-féle
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optimális elosztású rétegezett mintavétel az arányos elosztásúhoz képest. Továbbá láthattuk,
hogy a mintanagyság növelésével egyre kisebb eltérések mutatkoztak az egyes mintavételi
módszerek között. Továbbá azt tapasztaltam meg, hogy a mintaméret növelése jobban növelte
az eredmények pontosságát, mint a „jobb” mintavételi módszer alkalmazása. Így látható volt,
hogy nagyobb mintanagyságú egyszerű véletlen mintavétel esetén sok esetben jobb
eredményeket kaptunk, mint amikor nem is olyan sokkal kisebb mintanagyságú rétegzett
mintavételt használtunk.
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Függelék
A példák forráskódjai másolható formában
# konfidenciaintervallumok alsó és felső végpontjainak a kiszámítása
n=1000
konfint=matrix(0,9,2,dimnames =
list(c("10%","20%","30%","40%","50%","60%","70%","80%","90%"),
c("konfidenciaintervallum alsó végpontja","konfidenciaintervallum
felső végpontja")))
for (i in 1:9)
konfint[i,1]=(i/10)-qnorm(0.975)*sqrt((i/10)*(1-(i/10)))/sqrt(n)
for (i in 1:9)
konfint[i,2]=(i/10)+qnorm(0.975)*sqrt((i/10)*(1-(i/10)))/sqrt(n)

# szimuláció egyszerű véletlen mintavétel esetén
tamogatottsag=matrix(0,100,9)
for (i in 1:100) for (j in 1:9)
{ tamogatottsag[i,j]=sum(rbinom(n=1000,size=1,prob=j*0.1))/1000}
library(tidyverse)
kozeli=matrix(0,100,9)
for (i in 1:100) for (j in 1:9)
if (between(tamogatottsag[i,j], konfint[j,1], konfint[j,2]))
{kozeli[i,j]=(tamogatottsag[i,j])}
közeli2=c(rep(0,9))
for (i in 1:9)
közeli2[i]=sum(kozeli[,i]>0)
közeli2

# egyszerű véletlen mintavétel szimulációja különböző mintaméretek esetén
tamogatottsag2=matrix(0,100,100)
for (i in 1:100) for (j in 1:100)
{ tamogatottsag2[i,j]=sum(rbinom(n=j*100,size=1,prob=0.2))/(j*100)}
library(tidyverse)

közel1=matrix(0,100,100)
for (i in 1:100) for (j in 1:100)
if (between(tamogatottsag2[i,j],0.18,0.22))
{közel1[i,j]=(tamogatottsag2[i,j])}
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közel2=c(rep(0,100))
for (i in 1:100)
közel2[i]=sum(közel1[,i]>0)
közel2

# a szimulációk minimumának és maximumának meghatározása

minmax=matrix(0,100,2)
for (i in 1:100)
minmax[i,1]=min(tamogatottsag2[,i])
for(i in 1:100)
minmax[i,2]=max(tamogatottsag2[,i])

library(tidyverse)

# kiugró értékek számának meghatározása
kiugro=matrix(0,100,100)
for (i in 1:100) for (j in 1:100)
if (between(tamogatottsag2[i,j],0.15,0.25))
{kiugro[i,j]=(tamogatottsag2[i,j])}

kiugro2=c(rep(0,100))
for (i in 1:100)
kiugro2[i]=100-sum(kiugro[,i]>0)
kiugro2

# korrigált konfidenciaintervallumok kiszámítása:
konfint2=matrix(0,20,2)

for (i in 1:20)
konfint2[i,1]=0.2-(qnorm(0.975)*sqrt(0.2*(1-0.2))/sqrt(200*i))*sqrt((N200*i)/(N-1))
for (i in 1:20)
konfint2[i,2]=0.2+(qnorm(0.975)*sqrt(0.2*(1-0.2))/sqrt(200*i))*sqrt((N200*i)/(N-1))
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# konfidenciaintervallumok végtelen populációk esetén:
konfint3=matrix(0,20,2)

for (i in 1:20)
konfint3[i,1]=0.2-(qnorm(0.975)*sqrt(0.2*(1-0.2))/sqrt(200*i))
for (i in 1:20)
konfint3[i,2]=0.2+(qnorm(0.975)*sqrt(0.2*(1-0.2))/sqrt(200*i))

# x: a populáció, N a populáció elemszáma
x=c(rep(0,8000),rep(1,2000))
N=10000
# 200*j fős mintavétel szimulálása 1000 alkalommal minden j-re
tamogatottsag3=matrix(0,1000,20)
for (i in 1:1000)
for (j in 1:20)
{tamogatottsag3[i,j]=sum(sample(x,200*j,replace = FALSE))/(200*j)}

###
library(tidyverse) # between függvény használatához szükséges

#azon mintavételek, amelyek beleesnek az kofidenciaintervallumokba,
#amennyiben nem hasznájuk a korrekciós faktort:
kozeli3=matrix(0,1000,20)
for (i in 1:1000) for (j in 1:20)
if (between(tamogatottsag3[i,j], konfint3[j,1], konfint3[j,2]))
{kozeli3[i,j]=(tamogatottsag3[i,j])}

kozel3=c(rep(0,20))
for (i in 1:20)
kozel3[i]=sum(kozeli3[,i]>0)
kozel3

#azon mintavételek, amelyek beleesnek a korrigált
kofidenciaintervallumokba:
kozeli4=matrix(0,1000,20)
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for (i in 1:1000) for (j in 1:20)
if (between(tamogatottsag3[i,j], konfint2[j,1], konfint2[j,2]))
{kozeli4[i,j]=(tamogatottsag3[i,j])}

kozel4=c(rep(0,20))
for (i in 1:20)
kozel4[i]=sum(kozeli4[,i]>0)
kozel4
# cht függvény leprogramozása
cht=function(tamogatottsag1,valoszinuseg,elteres) {
tamogatottsag2=1-tamogatottsag1
jobb=(1+valoszinuseg)/2
n=(tamogatottsag1*tamogatottsag2*(qnorm(jobb)^2))/(elteres^2)
print(n)}
mintanagysagok=matrix(0,10,9,dimnames =
list(c("0.01","0.02","0.03","0.04","0.05","0.06","0.07","0.08","0.09","0.10
"), c("10%","20%","30%","40%","50%","60%","70%","80%","90%")))
for(i in 1:10) for(j in 1:9)
{mintanagysagok[i,j]=cht(0.1*j,0.95,i*0.01)}

novekedes=matrix(0,9,9,dimnames =
list(c("0.01","0.02","0.03","0.04","0.05","0.06","0.07","0.08","0.09"),
c("10%","20%","30%","40%","50%","60%","70%","80%","90%")))
for (i in 1:9) for (j in 1:9)
{novekedes[i,j]=mintanagysagok[i,j]-mintanagysagok[i+1,j]}

mintanagysagok2=matrix(0,10,9,dimnames =
list(c("0.01","0.02","0.03","0.04","0.05","0.06","0.07","0.08","0.09","0.10
"), c("95%","90%","85%","80%","75%","70%","65%","60%","55%")))
for(i in 1:10) for(j in 1:9)
{mintanagysagok2[i,j]=cht(0.5,1-0.05*j,i*0.01)}

novekedes2=matrix(0,10,8,dimnames =
list(c("0.01","0.02","0.03","0.04","0.05","0.06","0.07","0.08","0.09","0.10
"), c("95%","90%","85%","80%","75%","70%","65%","60%")))
for (i in 1:10) for (j in 1:8)
{novekedes2[i,j]=mintanagysagok2[i,j]-mintanagysagok2[i,j+1]}

82

# a populáció létrehozása
lakossag=matrix(0,10,2)
jelolt1=c(100000,90000,80000,70000,40000,50000,20000,140000,190000,20000)
jelolt2=c(20000,12000,14000,25000,4000,11000,30000,40000,34000,10000)

for (i in 1:10)
lakossag[i,1]=jelolt1[i]
for (i in 1:10)
lakossag[i,2]=jelolt2[i]

elemszamok=c(rep(0,10))
for (i in 1:10)
elemszamok[i]=jelolt1[i]+jelolt2[i]

# a városok létrehozása:

x1=data.frame(párt=c(rep(0,jelolt1[1]),rep(1,jelolt2[1])),város=1)
x2=data.frame(párt=c(rep(0,jelolt1[2]),rep(1,jelolt2[2])),város=2)
x3=data.frame(párt=c(rep(0,jelolt1[3]),rep(1,jelolt2[3])),város=3)
x4=data.frame(párt=c(rep(0,jelolt1[4]),rep(1,jelolt2[4])),város=4)
x5=data.frame(párt=c(rep(0,jelolt1[5]),rep(1,jelolt2[5])),város=5)
x6=data.frame(párt=c(rep(0,jelolt1[6]),rep(1,jelolt2[6])),város=6)
x7=data.frame(párt=c(rep(0,jelolt1[7]),rep(1,jelolt2[7])),város=7)
x8=data.frame(párt=c(rep(0,jelolt1[8]),rep(1,jelolt2[8])),város=8)
x9=data.frame(párt=c(rep(0,jelolt1[9]),rep(1,jelolt2[9])),város=9)
x10=data.frame(párt=c(rep(0,jelolt1[10]),rep(1,jelolt2[10])),város=10)
# orszag: minden egyes emberről tartalmazza, hogy melyik városban lakik,
továbbá,
# hogy melyik jelöltet támogatja.
orszag=rbind.data.frame(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10)

retegzett=function(orszag,n,retegek,elemszamok) {

# a populáció mérete
N=sum(elemszamok)
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# az egyes rétegek részarányai:
reszaranyok=c(rep(0,10))
for(i in 1:10)
reszaranyok[i]=elemszamok[i]/N

# az egyes részminták mérete egészekre kerekítve
reszmintak=round(reszaranyok*n)

# a mintavétel végrehajtása rétegenként
retegenkentitamogatottsag2=c(rep(0,retegek))
for (i in 1:retegek)
retegenkentitamogatottsag2[i]=sum(sample_n(subset.data.frame(orszag,város
%in% i),reszmintak[i]))-(reszmintak[i])*i
retegenkentitamogatottsag2

# eredmény: összesítjük a rétegenkénti támogatottságot, majd elosztjuk
# a minta elemszámával
print(sum(retegenkentitamogatottsag2)/sum(reszmintak)) }

#sokszor szimulálva:

retegzett1=matrix(0,100,10)
for (i in 1:100) for (j in 1:10)
retegzett1[i,j]=retegzett(orszag,100*j,10)

#alapstatisztikák:
#átlag:
atlag=c(rep(0,10))
for (i in 1:10)
{atlag[i]=mean(retegzett1[,i])}
atlag

#minimum és maximum
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minmax2=matrix(0,10,2)
for (i in 1:10)
{ minmax2[i,1]=min(retegzett1[,i])
minmax2[i,2]=max(retegzett1[,i])}

# a retegzettNeyman függvény leprogramozása

retegzettNeyman=function(orszag,n,retegek,lakossag,elemszamok) {
#kiszámítjuk a populáció elemszámát
N=sum(elemszamok)

#kiszámítjuk az egyes rétegek szórásait
szoras=c(rep(0,retegek))
for (i in 1:retegek)
szoras[i]=sqrt((lakossag[i,1]/elemszamok[i])*(1(lakossag[i,1]/elemszamok[i])))

#kiszámítjuk az elemszámok és szórások szorzatát
elemszamszorszoras3=c(rep(0,retegek))
for (i in 1:retegek)
elemszamszorszoras3[i]=elemszamok[i]*szoras[i]

#kiszámítjuk az egyes rétegek populációs részarányát
reszaranyok=c(rep(0,retegek))
for(i in 1:retegek)
reszaranyok[i]=elemszamok[i]/N

#kiszámítjuk az egyes részminták méretét Neyman-féle optimális elosztás
szerint
reszmintak=c(rep(0,retegek))
for(i in 1:retegek)
reszmintak[i]=round(n*((elemszamszorszoras3[i])/sum(elemszamszorszoras3)))

# a mintavétel végrehajtása rétegenként
retegenkentitamogatottsag2=c(rep(0,retegek))
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for (i in 1:retegek)
retegenkentitamogatottsag2[i]=sum(sample_n(subset.data.frame(orszag,város
%in% i),reszmintak[i]))-(reszmintak[i])*i

#kiszámítjuk a becslést a vizsgált jelölt támogatottságára
eredmenyek=c(rep(0,retegek))
for (i in 1:retegek)
eredmenyek[i]=(retegenkentitamogatottsag2[i]/reszmintak[i])*reszaranyok[i]

print(sum(eredmenyek))}

#Neyman-féle optimális elosztás szerinti rétegzett mintavétel sokszor
szimulálva:

retegzett2=matrix(0,100,10)
for (i in 1:100) for (j in 1:10)
retegzett2[i,j]=retegzettNeyman(orszag,100*j,10)

#boxplot diagram kirajzolása
boxplot.matrix(retegzett2,use.cols =TRUE,main="Rétegzett mintavétel,
Neyman-féle elosztás",
ylab="jelölt támogatottsága",xlab="100*j nagyságú
mintavétel")

#alapstatisztikák:
#átlag:
atlag2=c(rep(0,10))
for (i in 1:10)
{atlag2[i]=mean(retegzett2[,i])}
atlag2

#minimum és maximum
minmax3=matrix(0,10,2)
for (i in 1:10)
{ minmax3[i,1]=min(retegzett2[,i])
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minmax3[i,2]=max(retegzett2[,i])}
minmax3
library(tidyverse)
bennevan=matrix(0,100,10)
for (i in 1:100) for (j in 1:10)
if (between(tamogatottsag2[i,j], konfint4[j,1], konfint4[j,2]))
{bennevan[i,j]=(tamogatottsag2[i,j])}

mennyi=c(rep(0,10))
for (i in 1:10)
mennyi[i]=sum(bennevan[,i]>0)
mennyi

bennevan2=matrix(0,100,10)
for (i in 1:100) for (j in 1:10)
if (between(retegzett1[i,j], konfint4[j,1], konfint4[j,2]))
{bennevan2[i,j]=(retegzett1[i,j])}

mennyi2=c(rep(0,10))
for (i in 1:10)
mennyi2[i]=sum(bennevan2[,i]>0)
mennyi2

bennevan3=matrix(0,100,10)
for (i in 1:100) for (j in 1:10)
if (between(retegzett2[i,j], konfint4[j,1], konfint4[j,2]))
{bennevan3[i,j]=(retegzett2[i,j])}

mennyi3=c(rep(0,10))
for (i in 1:10)
mennyi3[i]=sum(bennevan3[,i]>0)
mennyi3

# egyszerű véletlen mintavétel szimulációja
mintavetelevm=c(rep(0,1000))

87

for ( i in 1:1000)
{mintavetelevm[i]=sum(rbinom(n=1000,size=1,prob=0.2))/1000}

# arányos elosztású rétegzett mintavétel szimulációja
mintavetel1=c(rep(0,1000))
for (i in 1:1000)
{mintavetel1[i]=retegzett(orszag,1000,10)}

# Neyman-féle elosztású rétegzett mintavétel szimulációja
mintavetel2=c(rep(0,1000))
for (i in 1:1000)
{mintavetel2[i]=retegzettNeyman(orszag,1000,10,lakossag,elemszamok)}

reszaranyok=c(rep(0,10))
for(i in 1:10)
reszaranyok[i]=elemszamok[i]/N

#az egyes rétegek szórásai:
szorasok=c(rep(0,10))
for (i in 1:10)
szorasok[i]=sqrt((lakossag[i,1]/elemszamok[i])*(1(lakossag[i,1]/elemszamok[i])))
szorasok
#95%-os konfidenciaintervallum EVM:
N=1000000
p=0.2
konfint4=matrix(0,10,2)
for (i in 1:10)
{konfint4[i,1]=p-(qnorm(0.975)*sqrt(p*(1-p))/sqrt(100*i))*sqrt((N100*i)/(N-1))
konfint4[i,2]=p+(qnorm(0.975)*sqrt(p*(1-p))/sqrt(100*i))*sqrt((N-100*i)/(N1))}
#95%-os konfidenciaintervallum rétegzett minatvétel, arányos elosztás:
N=1000000
n=1000
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p=0.2
konfint5=matrix(0,10,2)
for (i in 1:10)

# arányos elosztású rétegzett mintavétel 95%-os konfidenciaintervallumai
hány százalékos
# konfidenciaintervallumok egyszerű véletlen mintavétel esetén

aranyos=c(rep(1,10))
for (i in 1:10)
aranyos[i]=1-((1-pnorm(((p-konfint5[i,1])*sqrt(100*i))/((sqrt(p*(1p)))*sqrt((N-100*i)/(N-1))), mean=0, sd=1))*2)
aranyos

# Neyman-féle optimális elosztású rétegzett mintavétel 95%-os
konfidenciaintervallumai hány százalékos
# konfidenciaintervallumok egyszerű véletlen mintavétel esetén
Neyman=c(rep(1,10))
for (i in 1:10)
Neyman[i]=1-((1-pnorm(((p-konfint6[i,1])*sqrt(100*i))/((sqrt(p*(1p)))*sqrt((N-100*i)/(N-1))), mean=0, sd=1))*2)
Neyman
konfint5[i,1]=p-(qnorm(0.975)*sqrt(sum(sh3[,i])))
for (i in 1:10)
konfint5[i,2]=p+(qnorm(0.975)*sqrt(sum(sh3[,i])))

# 95%-os konfidenciaintervallum, Neyman-féle:

konfint6=matrix(0,10,2)
for (i in 1:10)
konfint6[i,1]=p-(qnorm(0.975)*sqrt(sum(sh4[,i])))
for (i in 1:10)
konfint6[i,2]=p+(qnorm(0.975)*sqrt(sum(sh4[,i])))
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